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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Colegas,
Já se passaram quase três meses desde o início da gestão da chapa “Valorização e Independência”. Comprometidos em levar
adiante a proposta de preservar a independência judicial e a valorização dos magistrados federais, iniciamos um trabalho de
aproximação com os associados para verificar as demandas e novas ideias que surgem, permitindo que todos participem do
processo. Aproveitando esse estreitar de laços, criamos um novo canal de comunicação. Agora, os associados podem receber
todas as notícias da entidade via WhatsApp. É dessa forma, pela via democrática e acessível, que esperamos o envolvimento de
todos na luta pela valorização da magistratura.
Além disso, as relações interinstitucionais estão sendo fortalecidas pela diretoria, o que já permitiu boas parcerias com os Três
Poderes e a sociedade civil, a fim de ampliar a busca pelo fortalecimento da Justiça Federal e de boas e novas soluções para
desafogar o contingente processual existente. Temas que serão explorados, inclusive, nos próximos eventos da entidade até o
fim do ano: Fonacrim, Fonajef e Fonef.
Nesta edição, a matéria de capa traz justamente a importância dos Centros de Inteligência da Justiça Federal para modernizar
a atuação judicial e combater a judicialização indevida. E os senhores ainda vão acompanhar reportagens sobre a atuação da
Comissão Ajufe Mulheres, que tem inovado com projetos pela equidade de gênero do Poder Judiciário.
Aproveito o espaço e destaco o convite para que todos participem do VII FONACRIM e o XV FONAJEF, que ocorrem em setembro e
outubro, respectivamente. As inscrições já estão abertas e a presença dos associados é fundamental para reforçar as discussões
que muito abrilhantam o papel da Justiça Federal.
Me despeço, reiterando o compromisso de luta pela independência judicial a fim de que exista um Poder Livre e um Estado
Democrático de Direito, conforme prevê a Constituição de 1988, que completa 30 anos em 05 de outubro deste ano.
Boa leitura.
Fernando Mendes
Presidente da Ajufe
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#NOVADIRETORIA

Nova diretoria da Ajufe
aposta na ampliação do
contato direto com os
associados
Além da aproximação, meta do novo biênio é continuar a luta
pela independência e valorização da magistratura
Após assumir a gestão da Associação dos
Juízes Federais do Brasil (Ajufe) para o
biênio 2018-2020, em junho, a nova diretoria
já iniciou o trabalho de aproximação com
os associados para tratar dos assuntos
referentes à carreira e à atuação da entidade.
O objetivo é ouvir diretamente a opinião dos
magistrados e trabalhar na proposição de
novas ideias.
Nos meses de junho, julho e agosto, o
presidente da Ajufe, Fernando Mendes, e
membros da diretoria estiveram reunidos
com juízes federais do Espírito Santo,
Paraná, Pernambuco, Paraíba, Ceará e do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A fim
de ampliar a participação dos associados
nos municípios, todas as reuniões foram
transmitidas por videoconferência.
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Outra novidade implementada pela nova
gestão foi a criação da lista de transmissão
de notícias via WhatsApp. Para se cadastrar,
basta enviar uma mensagem informando
o interesse em fazer parte do canal para o
número: (61) 99640-7568 e salvá-lo em sua
lista de contatos.
Valorização e independência
da magistratura
Outro ponto forte da nova diretoria foi
a continuação da luta pela inclusão do
reajuste salarial da magistratura no
orçamento da União de 2019. Antes mesmo
do recesso parlamentar, o presidente
da Ajufe reuniu-se com deputados para
entregar a manifestação da Associação
diante dos destaques ao Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias (PLDO).

Leia o discurso de posse do
presidente da Ajufe, apontando
seu smartphone ao QR Code.

A mobilização no Congresso Nacional e junto aos ministros
do STF resultou na aprovação da Suprema Corte para que o
reajuste salarial de 16,38% fosse incluído no orçamento do
próximo ano.
A proposição de soluções viáveis para a Justiça Criminal
e a discussão acerca da livre concorrência e regulação
no país serão os temas explorados nos próximos
Fóruns promovidos pela Ajufe, o Fonacre, em agosto,
e o Fonacrim, em setembro. Este último vai contar
com o apoio da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, para discutir o combate à
criminalidade.
Novos Convênios
Além dos 107 convênios já existentes, a Ajufe firmou
parceria, neste semestre, com a Icatu Seguros S.A –
seguro de vida coletivo e sênior -, com o Instituto Justiça
& Cidadania, possibilitando a ampliação das relações
institucionais e divulgação da Magistratura Federal nas
publicações da entidade, e com a Amagis-DF, para que os
associados tenham acesso às dependências do clube dos
magistrados do DF com as mesmas condições praticadas
por eles.
Saiba como foi a posse da Gestão da Ajufe
no Biênio 2018-2020
A cerimônia de posse da nova diretoria da Ajufe, que
ocorreu no dia 13 de junho, em Brasília (DF), contou
com a presença de juízes, desembargadores federais, expresidentes da Ajufe e ministros, além da presidente do
STJ, ministra Laurita Vaz, e os ministros do STF, Cármen
Lúcia, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, Alexandre de
Moraes e Ricardo Lewandowski.
Durante o discurso de posse, Fernando Mendes exaltou
o papel do Poder Judiciário na construção de um novo
Brasil. “Precisamos de uma agenda político-econômica
que ao mesmo tempo torne o país amigável para os
negócios, com previsão legal e regulatória, segurança
jurídica e que possa garantir condições mínimas de uma
vida digna para o povo brasileiro. E o Poder Judiciário
tem de assumir papel fundamental e estratégico na
construção dessa nova agenda”, declarou.
Na visão do novo presidente da Ajufe, a independência
da atividade judicial é o pressuposto para que exista um
Poder livre e um Estado Democrático de Direito.
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#DOCUMENTÁRIO

“Os Juízes”
Juízes Federais têm suas
histórias contadas em
documentário produzido
pela Ajufe
Pensando em explorar o lado humano
dos magistrados, a
Associação dos
Juízes Federais do Brasil (Ajufe) criou
o documentário “Os Juízes”, que
contará as histórias daqueles que têm a
responsabilidade de julgar o futuro das
pessoas.

Uma justiça acessível
Uma das razões para desmistificar a figura
do juiz federal é mudar o senso comum sobre
a própria Justiça Federal, que é vista com
estranheza por grande parte da sociedade
devido à grande responsabilidade dos
julgamentos.

No curta, diferentemente da vida
profissional, os juízes federais têm a
oportunidade de mostrar seus talentos
artísticos. A intenção é desmistificar a figura
do magistrado, que costuma ser visto como
alguém inacessível e distante.

Diante dos avanços nos últimos tempos e
investidas para aproximar o Poder Judiciário
da comunidade, a exemplo da Expedição
da Cidadania da Ajufe, torna-se necessário
desconstruir esse pensamento e mostrar
que a Justiça não só está presente, como
também é acessível.

Além
dos
talentos
“Minha expectativa é que os vídeos
artísticos, os juízes contam
O diretor de cultura
histórias
pessoais
de
da Ajufe, Ilan Presser,
ajudem a humanizar a relação
superação e adversidades
avalia que, junto à
entre jurisdicionados e juízes,
dentro
e
fora
da
desmistificação
do
por ressaltar que os magistrados
Magistratura. É o caso do
Poder
Judiciário,
têm sonhos, preocupações e outras
juiz federal Marcos Mairton,
é
preciso
mostrar
habilidades que não o estudo do
primeiro personagem do
também a pluralidade
Direito”
documentário. Além de
e
as
diferentes
(Marcos Mairton, juiz federal) visões de mundo dos
retratar
humanamente
a
carreira,
Mairton
magistrados. “O Direito
compartilha seus talentos
é polissêmico e a
artísticos e dificuldades superadas durante
forma com a qual os juízes expressam essa
sua jornada. Ele, que também foi um dos
pluralidade de significados transcende os
idealizadores do projeto, descreve como
autos e os gabinetes”, afirma.
marcante a experiência de participar
também estando em frente às câmeras e
“Com o projeto ‘Os Juízes’, almejamos
emprestando sua história à narrativa. “Em
colaborar para a aproximação do juiz e da
cada uma dessas oportunidades, senti que
coletividade. Isso porque a justiça se mede
estava contribuindo para desmistificar a
na experiência social. E a jurisprudência
noção que parte das pessoas tem dos juízes.
não pode ser outra manifestação, que não
Minha expectativa é que os vídeos ajudem a
a experiência humana do justo. Assim, não
humanizar a relação entre jurisdicionados e
se faz possível imaginar o juiz separado e
juízes, por ressaltar que os magistrados têm
distante da comunidade em que atua, para
sonhos, preocupações e outras habilidades
promover a pacificação social”, finaliza Ilan
que não o estudo do Direito”, destaca.
Presser.
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#EQUIDADE

Poder Judiciário garante os
direitos das mulheres brasileiras

N

o início do mês de agosto de 2018,
a Lei nº 11340/06, conhecida
como Lei Maria da Penha, completou
12 anos. Apesar de há mais de uma
década em vigor, os casos de violência
doméstica e feminicídio estão cada vez
mais em evidência no Brasil.
Preocupado com esses altos índices,
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
conclamou o Sistema Judiciário
Nacional a alcançar a meta de mil
sessões do Tribunal do Júri contra réus
acusados de feminicídio, durante a 11ª
edição da Semana Justiça pela Paz em
Casa, realizado entre os dias 20 e 24 de
agosto.
A recomendação foi transmitida às
coordenadoras e aos coordenadores
estaduais da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar pela
presidente do CNJ, ministra Cármen
Lúcia.
“Faltam apenas cinco para mil. É um
número que apresenta ao Brasil a
resposta dos Tribunais em um tema
mundial. Teremos feito mil júris, o que
não é fácil, de um tema específico.
Acredito que seja inédito”, afirmou a
ministra.
A presidente do CNJ destacou dados
do estudo “O Poder Judiciário na
Aplicação da Lei Maria da Penha(2018)”.
O trabalho indicou que juízas e juízes
julgaram 18% mais ações em 2017, se
comparado ao ano anterior. Por outro
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lado, no mesmo período, cresceu em
12% o total de processos envolvendo
violência contra a mulher.
Cármen Lúcia frisou a alta de 21% na
concessão de medidas protetivas em
2017. E pediu aos coordenadores que
apurem quantos municípios contam
com serviço de “Patrulha Maria da
Penha”, por guarda municipal ou
polícia militar.
A atuação da AJUFE
A Associação dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe) instituiu, em fevereiro
de 2017, a Comissão AJUFE Mulheres,
um grupo composto por juízas e juízes
federais voltado à concretização da
equidade de gênero na Justiça Federal,
ao estudo e debate dessas questões
que afetam negativamente a carreira
das magistradas. Mesmo não havendo
competência jurisdicional para tratar
de temas envolvendo violência
doméstica, a Justiça Federal tangencia
a questão episodicamente.
“A Comissão não se ocupa diretamente
de feminicídio por isso, mas
trabalhamos em outras frentes que
tocam na violência de gênero. Na
Justiça Federal temos o exemplo
de importante decisão que adotou
providências no sentido de cessar
violência doméstica, proferida pela
desembargadora federal Gilda Seixas”,
explica a coordenadora da AJUFE
Mulheres, juíza federal Célia Bernardes.

“Na esperança de que, [...], possamos, juntas, avançar, com
fraternidade e sororidade, na direção da equidade, rumo a
um futuro em que mulheres não mais sejam mortas
só pelo fato de serem mulheres”
Célia Bernardes, coordenadora
da Comissão AJUFE Mulheres
A desembargadora citada no caso, lotada
em Brasília, no Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, Gilda Sigmaringa Seixas,
concedeu ordem, com base na Lei Maria
da Penha, para uma servidora federal
ser removida para outra cidade, tendo
em vista a comprovação nos autos, em
mandado de segurança, da situação
de violência doméstica sofrida pela
impetrante.
Para a coordenadora da Comissão, a
Magistratura Federal precisa refletir
sobre esse marcador social da diferença
que atua não apenas no âmbito do
Judiciário, mas nos mais variados
espaços sociais. “Na esperança de que,
melhor informadas, dialoguemos sobre
as várias formas de violência de gênero,
e, assim, possamos, juntas, avançar, com
fraternidade e sororidade, na direção
da equidade, rumo a um futuro em que
mulheres não mais sejam mortas só pelo
fato de serem mulheres”, declarou.
Outro exemplo de caso julgado pela
desembargadora Seixas, em prol dos
direitos das mulheres, foi a decisão
favorável à licença-maternidade para
um casal homoafetivo, constituído por
mulheres.
“A ‘licença-maternidade dupla’ em
prol de servidoras que vivem em união
homoafetivas vem sendo deferida,

atribuindo-se
preponderância
à
entidade familiar, aos princípios do
interesse peculiar da criança e da sua
proteção integral (Lei nº 8.069/1990)
e da isonomia como reconhecimento
simbólico, também à margem de preceito
expresso no Estatuto Funcional”, explica
a desembargadora.
“Tais arejamentos, inclusive pelas quase
três décadas que separam o Estatuto da
Atualidade (1990/2018), embasam-se,
ainda, na Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro (LINBB, art. 4º e 5º):
quando a lei for omissa, o juiz decidirá
o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito;
e na aplicação da lei, o juiz atenderá
aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum”, finaliza.
Nesse caso específico, Camila Lopes
Oliveira de Mello interpôs agravo
de instrumento para que lhe fosse
assegurado, tal como fora concedido a
sua companheira, também servidora
pública federal (civilmente casadas),
o
direito
à
licença-maternidade
diante de uma gravidez resultante de
fertilização assistida (heteróloga/zigoto/
ovo) na companheira, denominada de
“maternidade compartilhada”.
A Ajufe e a Comissão AJUFE Mulheres
comemoram a iniciativa do CNJ e a

prolação de decisões judiciais como as
referidas, pois avançam na concretização
dos direitos fundamentais das mulheres e
se apresentam como elemento essencial
para a construção de uma sociedade mais
justa, livre e solidária, em que homens e
mulheres caminham juntos rumo a um
modo de vida existencialmente mais
rico, sem violência de gênero.

Leia um trecho da
decisão sobre o pedido
de licença-maternidade
“O direito à licença-maternidade
progride no sentido de proteção à
integração da família, não sendo
o fator debilitante biológico da
gravidez o único motivo ensejador
do pretenso direito, mas sim a
importância do convívio familiar.
Entretanto, quando se discute a
licença-maternidade para casais
homoafetivos, constituídos por
mulheres, inexiste norma específica
concessiva de licença-maternidade

Esta e outras decisões podem ser
encontradas no livro “Magistratura
e Equidade – Estudos sobre gênero
e raça no Poder Judiciário”.
Para acessar, aponte a câmera do
smartphone ao QR Code ao lado.

à mãe que não seja a biológica
ou a adotante.
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#MULHERESARTISTAS

“Justiça, Gênero e Arte”
Em São Paulo, evento discutiu questões de
gênero sob a ótica da Arte e da Justiça

D

iscutir as bases que sustentam a
sociedade brasileira e como a arte
pode modificar esse cenário, e de que
forma a Justiça pode, enfim, se tornar mais
igualitária para homens e mulheres. Essas
foram algumas das discussões propostas
no evento “Justiça, gênero e arte”, uma
realização conjunta da Comissão AJUFE
Mulheres e da Escola de Magistrados da
Justiça Federal (EMAG) da 3ª Região, que
ocorreu no dia 22 de agosto, em São Paulo,
na sede da EMAG.

rica e generosa. Rica porque podemos
descobrir um novo olhar e novas formas
de lidar com a diferença (até numérica) de
homens e mulheres nos espaços públicos;
e generosa porque temos a oportunidade
de rever nossos conceitos de acordo com a
experiência de vida de cada participante. A
arte permite emoções diferentes. Acredito
que pensar concomitante em Arte, Justiça
e Gênero tem potencial de proporcionar
avanços”, argumentou a desembargadora
Inês Virgínia.

“O evento foi concebido a partir da ideia de
muitas colegas e das discussões travadas
no grupo Ajufe Mulheres (WhatsApp),
no qual compartilhávamos informações
e dicas sobre filmes e outras formas de
expressão que traduziam a desigualdade
entre os gêneros em diversos espaços e nas
situações cotidianas”, explicou uma das
coordenadoras do evento, desembargadora
federal Inês Virgínia Prado Soares. Para ela, a
arte foi vista como um caminho para pensar
as (des)igualdades de gênero no labor diário
enquanto juízas.

Após as discussões da mesa-redonda, os
palcos do evento ganharam a primeira
apresentação musical do dia com a juíza
federal Laís Leite, cantora e compositora
de MPB. “Fiquei muito feliz com o convite
e me sinto muito honrada de compor a
mesa-redonda ao lado de mulheres tão
incríveis para debater sobre temas que
considero muito importantes. A sociedade
vivencia um momento marcante de quebra
de paradigmas em diversos aspectos.
O momento atual é de intercâmbio de
conhecimentos e o contato com a arte é
fundamental. O conhecimento meramente
técnico do sistema jurídico positivo não
é suficiente para resolver os conflitos”,
declarou Laís.

A programação foi dividida em dois principais
eixos, com atividades distribuídas na parte
da manhã e da tarde. Na primeira parte
do dia estavam previstas discussões com
a mesa-redonda “Mulheres do Sistema de
Justiça e Arte”, com juízas, desembargadoras
e operadoras do direito que também são
escritoras, escultoras, fotógrafas, cantoras
e compositoras, além de pensadoras do
direito, engajadas com o tema.
“A utilização do mote da arte para reflexão
dos pontos mais frágeis e também mais
consolidados na busca da igualdade entre
gêneros é uma medida ao mesmo tempo
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Sobre a questão de gênero, a juíza ressalta
que “a mulher ainda tem muito o que
conquistar”, embora estejam ganhando
espaço no mercado de trabalho e ocupando
posições de destaque. “Percebo que a
grande maioria das mulheres ainda não
recebe uma educação que estimula o seu
autoconhecimento por meio da literatura,
da música, da pintura, do esporte etc. Ainda
existe uma grande dificuldade de a mulher
se tornar totalmente independente, se

“A
arte
permite
emoções
diferentes. Acredito que pensar
concomitante em Arte, Justiça
e Gênero tem potencial de
proporcionar avanços”
(Inês Virgínia, desembargadora federal)

Acesse a programação
completa, apontando seu
smartphone ao QR Code.

“Ainda
existe
uma
grande
dificuldade de a mulher se
tornar totalmente independente,
se aceitando e se bastando.
E isso não tem a ver apenas
com a questão econômica. Penso
que nossa luta é contra um
sistema não apenas machista,
mas também materialista e que
impõe um padrão de consumo
irracional[...]”
(Laís Leite, juíza federal)

“Justiça e Arte são de gênero feminino. Isso
não nos dá, como mulheres, o dom e o domínio
exclusivo delas. Mas nos franqueia um espaço de
pertencimento e identidade do qual ainda estamos
receosas em nos apropriar. O evento ‘Justiça,
Gênero e Arte’, em boa hora, nos oportuniza essa
reflexão e debate”, explica a desembargadora
federal Mônica Sifuentes, uma das debatedoras do
evento. Ela é também autora da obra “Um poema
para Bárbara”. “Bárbara Eliodora foi uma mulher
adiante do seu tempo e teve papel importante
em uma história – a Inconfidência Mineira – desde
sempre contada somente pelos homens. O livro fala
de amor, romance, luta e coragem em uma época na
qual o Brasil dava os seus primeiros passos para a
liberdade”, finaliza.

A Oficina “Música, substantivo
feminino”, idealizada pela
desembargadora federal Inês
Virgínia e pela juíza federal Laís
Leite, foi realizada no auditório
da EMAG, com a coordenação do
juiz federal Renato Barth Pires.
Na programação, os convidados
foram Ana Carolina Murgel (Carô),
historiadora da música popular
brasileira da UNICAMP; Andréia
Schinasi, coordenadora do Núcleo
de Música do Itaú Cultural; Danilo
Cymrot, doutor em Direito pela
USP, cantor e compositor; e Laís
Leite, juíza federal, cantora e
compositora de música popular.

O encerramento da primeira edição do “Justiça,
Gênero e Arte” ocorre com a apresentação da juíza
federal Raquel Chiarelli (foto abaixo) tocando viola
de gamba, juntamente a músicos convidados.

aceitando e se bastando. E isso não tem a ver apenas com a questão econômica.
Penso que nossa luta é contra um sistema não apenas machista, mas também
materialista e que impõe um padrão de consumo irracional, no qual todo mundo
sai perdendo”, analisou.
Primeira Reunião da Frente das Mulheres Magistradas
À tarde, o evento propôs duas atividades concomitantes. A primeira, a reunião
oficial da Frente das Mulheres Magistradas, na Vara Padrão, sala da EMAG. A
segunda, a oficina “Música, substantivo feminino”, idealizada pela desembargadora
federal Inês Virgínia Prado Soares e pela juíza federal Laís Leite, com a proposta de
discutir o papel da mulher como profissional da música e daquelas retratadas nas
letras. Para fechar os trabalhos, foi realizado um concerto de música barroca com
a juíza federal Rachel Chiarelli e músicos convidados, no Hall Nobre do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região (TRF3).
Integrantes do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogadas
e advogados e demais profissionais inseridos nos sistemas de Justiça e das Artes
puderam participar da programação. O curso teve carga horária de 8 horas e pôde
ser assistido de forma presencial ou por meio de videoconferência.
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#INOVAÇÃO

Tecnologia aliada à
solução de conflitos
por meio da conciliação
IV FONACOM, realizado no Rio de Janeiro,
permitiu o intercâmbio de práticas inovadoras
A quarta edição do Fórum Nacional de
Conciliação e Mediação (FONACOM),
promovido
pela
Associação
dos
Juízes Federais do Brasil, em maio,
no Rio de Janeiro, aprovou 14
enunciados relacionados ao tema do
evento: “Negociação, suas vertentes
e o protagonismo dos conciliados:
plataformas tecnológicas, robótica,
extraprocessual, penal e coletiva (IRDR) ”.
Durante três dias, magistrados, ministros,
advogados e juristas debateram desafios
e soluções relacionados à melhoria
ao acesso do público às conciliações,
utilização do WhatsApp e de Inteligência
Artificial para dar celeridade aos
processos.
Para o coordenador-geral do IV
FONACOM, juiz federal André Prado de
Vasconcelos, a resolução dos conflitos
por meio da conciliação é uma forma de
inovação e superação em cenários de
16 |Informativo Ajufe
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crise. “Consigamos tornar nossa crise de
recursos em elemento de renovação e de
reinvenção da Justiça Federal”, afirmou.
Na edição, ainda foi ministrado o “Curso
de Aperfeiçoamento em Conciliação
e Mediação” da EMARF da 2ª Região.
E práticas exitosas de conciliação e
mediação oriundas dos cinco Tribunais
Regionais Federais (TRFs) do país foram
compartilhadas entre os participantes.
A carta do Rio de Janeiro, aprovada em
plenária, está disponível para a leitura na
página ao lado.
Acesse a lista dos enunciados aprovados
no IV FONACOM, apontando a câmera do
smartphone ao QR Code abaixo.

Ou acesse
www.ajufe.org.br/fonacom
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Centros de Inteligência da
Justiça Federal demonstram
avanços na atuação
estratégica judicial
Saiba como funcionam as táticas de prevenção
de conflitos e o combate à judicialização
indevida

A

cada cinco segundos um novo processo é ajuizado
no Brasil. O tema, claro, é preocupante. Dentro
de um restrito universo de magistrados, as taxas
de congestionamento de processos em tramitação,
principalmente na Justiça Federal, só crescem.
Foi pensando nessa realidade que, no ano de 2017, o
Conselho da Justiça Federal criou os Centros Locais e
o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal.
A portaria CJF-POR-2017/00369 deu luz à iniciativa
que tem o objetivo de monitorar e racionalizar a
identificação de demandas repetitivas ou com potencial
de repetitividade, a fim de estimular a solução
dos conflitos judiciais ainda na origem e evitar a
judicialização indevida.
“A prevenção de demandas repetitivas surge,
portanto, como um movimento precursor com
franca aptidão para funcionar como importante
catalisador da eficiência e procedimentalização
da isonomia no Poder Judiciário”, avalia uma
das coordenadoras do Centro na 2ª Região,
juíza federal Priscilla Corrêa.

O Centro Nacional de Inteligência é formado por
ministros do STJ, desembargadores federais e por
um grupo operacional composto por juízes federais
oriundos dos cinco Tribunais Regionais Federais, além
de servidores do Poder Judiciário Federal. Os Centros
Locais atuam nas Seções Judiciárias junto aos Centros
de Conciliação. Interligando informações desde a
primeira instância até as cortes superiores, os Centros
têm o objetivo de elaborar estratégias relacionadas à
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prevenção de conflitos, monitoramento de demandas e
gestão de precedentes.
“O
centro
trabalha
afetando
temas
caracterizados pelo excesso de litigiosidade
ou pela repetição de demandas, a fim de iniciar
um estudo aprofundado a respeito, visando à
definição de estratégias de gestão que permitam
a solução de conflitos em sua origem e evitando
a multiplicação de ações judiciais sobre a
mesmíssima matéria. Possibilitando, assim,
uma melhor gestão dos conflitos sujeitos à
competência da Justiça Federal”, explica o
juiz federal Marco Bruno Miranda, coordenador
do grupo operacional na 5ª Região.

Desafios
Apesar do esforço, a busca de novas perspectivas de
atuação estratégica nesses espaços continua sendo
fundamental. Isso porque o setor público federal
permanece na liderança dos 100 maiores litigantes do
país. Para a coordenadora do grupo operacional na
1ª Região, Vânila Cardoso André de Moraes, a maior
dificuldade é no fluxo das informações.
“O maior desafio ao funcionamento dos Centros Locais
é a implementação de um fluxo informacional eficiente
que os interligue aos Núcleos de Gerenciamento de
Precedentes dos TRFs e STJ, bem como ao Centro
Nacional. Há também a dificuldade de participação dos
magistrados das diversas instâncias nesta empreitada,
considerando o acúmulo de trabalho que todos já
naturalmente possuem”, avalia.

Uma das estratégias defendidas pelos
coordenadores dos grupos é a utilização de
Inteligência Artificial para a otimização do Sistema
de Justiça. Na visão da juíza federal Vânila Cardoso,
o investimento em tecnologia é fundamental para
que os conflitos sejam analisados antes mesmo
da explosão de litígios, além de proporcionar a
criação de uma rede de comunicação eficiente
entre as instâncias do Judiciário Federal.
Resultados
Até hoje, já foram implementados 13 Centros
Locais de Inteligência no Brasil. São eles: TRF1,
Minas Gerais e Distrito Federal; TRF2, Rio de
Janeiro; TRF3, São Paulo e Mato Grosso do Sul;
TRF4, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; e TRF5,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe.
O primeiro Centro Local foi instalado em Natal
há três anos e apresenta notáveis resultados
na prevenção dos conflitos. “Temos mais de
30 temas afetados e em torno de 25 temas
analisados, envolvendo demandas repetitivas,
uniformização de procedimentos, prevenção de
litígios, modernização da prestação jurisdicional.
Já realizamos duas audiências públicas, inúmeras
reuniões e conseguimos aglutinar vários atores em
torno da iniciativa. Juízes e servidores são muito
entusiasmados com os resultados e colaboram
ativamente”, destaca o juiz federal Marco Bruno
Miranda.
Já na 2ª Região, o Centro Local de Inteligência e
Prevenção, o chamado CLIP, é recente. Criado em
fevereiro deste ano, o Centro já realizou reuniões
e elaborou pesquisas de âmbito geral, que são
encaminhadas ao Centro Nacional. Por lá, existe
um fluxo de trabalho que consiste, primeiramente,
no mapeamento das demandas para se criar um
perfil específico. A partir disso, são discutidas as
estratégias a serem adotadas.
“Até o momento, identificamos conflitos
sobre entregas não realizadas pela ECT em
áreas consideradas de risco, desapropriações
para duplicação de rodovias pela Autopista
Fluminense, necessidade de comparação do perfil
de litigiosidade do Programa Minha Casa Minha
Vida em determinadas localidades, entre outros”,
destaca a juíza federal Priscilla Corrêa.

“A criação dos Centros de Inteligência
representa um novo marco na história da
Justiça Federal com fundamento na promoção
do diálogo interinstitucional e o uso da
tecnologia da informação, permitindo, de
forma inclusiva, a participação de todos
os atores de forma cooperativa em busca da
efetividade e da eficiência”, destaca Vânila.

No âmbito nacional, em pouco mais de um ano, o Centro Nacional
de Inteligência da Justiça Federal já elaborou temas, produziu
recomendações por meio de notas técnicas e adotou medidas que
racionalizam a identificação das demandas repetitivas ou com potencial
de repetição.
A atuação da Ajufe
A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) tem sido uma grande
defensora dos Centros de Inteligência. As boas práticas são debatidas,
por exemplo, no Fórum Nacional de Gestão Estratégica (Fonage) a
fim de incentivar a política de prevenção, monitoramento e gestão de
precedentes.
Para o presidente da Ajufe, Fernando Mendes, é preciso repensar o
Judiciário na era da tecnologia. “Não podemos conceber e projetar a
Justiça para daqui a dez anos com a mesma cabeça. Temos que nos
reinventar para prestar o serviço de qualidade com menos recursos,
mas aproveitando a tecnologia. Um exemplo disso são os centros de
inteligência”, afirmou.

Formação para
Centros de Inteligência
Nos dias 4 e 5 de setembro, a Escola
de Magistratura Federal da 1ª Região
(ESMAF) promove o curso “Formação
para Centros de Inteligência”. O evento
pretende debater o funcionamento
dos Centros de Inteligência da
Justiça Federal, destacando novas
ações e resultados já alcançados. Os
participantes ainda poderão participar
de oficinas de trabalho, ministradas
pelas juízas federais Vânila Cardoso e
Clara da Mota.
Informativo Ajufe| 19
Edição - N° 39

#JUSTIÇADOFUTURO

III FONAGE debate soluções
inovadoras para aumentar
segurança jurídica e reduzir
o congestionamento
processual

R

epensar a Justiça do futuro,
buscando
soluções
para
problemas antigos. Foi esse o
grande destaque do III FONAGE – Fórum
Nacional de Administração e Gestão
Estratégica da Justiça Federal, realizado
em junho, em Natal (RN). Os debates
propuseram o aumento da segurança
processual com o uso do protocolo de
confiança (Blockchain) e a redução
do congestionamento processual do
Poder Judiciário, dando celeridade aos
julgamentos. Além disso, os painéis
trouxeram à tona o funcionamento
dos Centros de Inteligência, uso de
aplicativos e mudanças no design
organizacional judicial.
Para o presidente da Ajufe, Fernando
Mendes, é preciso reinventar. “O Fonage
já tem uma importância histórica. Mas,
neste momento, ele ganha um destaque
maior. Vivenciamos uma grande crise
orçamentária no serviço público como

“O Fonage já tem uma
importância histórica. Mas,
neste momento, ele ganha um
destaque maior. Vivenciamos
uma grande crise orçamentária
no serviço público como um
todo e precisamos buscar
novas soluções para problemas
antigos. É necessário pensar
a justiça do futuro, mas não
mais com os olhos da Justiça do
passado”
(Fernando Mendes, presidente da AJUFE)
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um todo e precisamos buscar novas
soluções para problemas antigos. É
necessário pensar a Justiça do futuro,
mas não mais com os olhos da Justiça do
passado”, avaliou.
Reconhecimento e Inovação
Utilizando o aplicativo da AJUFE, que
possibilitou chat com perguntas em
tempo real, e transmissão ao vivo, o
III FONAGE contou com uma feira de
inovação e laboratórios modernos para
discutir novas ideias para melhoria do
Sistema Judicial.
Durante o evento, também foram
entregues os prêmios “Ajufe Boas Práticas
de Gestão”. A premiação tem o objetivo
de identificar, valorizar e disseminar
as experiências exitosas realizadas na
Justiça Federal. Dentre os premiados
estiveram: os Centros de Inteligência
como instrumento de solução de
conflitos, a residência em tecnologia da
informação aplicada à área jurídica e a
prática jurídica em seguridade social.

Conheça os projetos vencedores do
III Prêmio AJUFE Boas Práticas
de Gestão, apontando a câmera
do smartphone ao QR Code.
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#MACROCRIMINALIDADE

Em Belo Horizonte, Ajufe
discute o combate à
corrupção e ao crime
organizado
Seminário Macrocriminalidade contou com a
presença de centenas de juristas e estudantes
No mês de maio, diversos magistrados,
ministros, estrangeiros, estudantes e
juristas participaram do “Seminário
Macrocriminalidade – Desafios da Justiça
Federal”, promovido pela Ajufe, em Belo
Horizonte (MG). A primeira mesa-redonda
do evento contou com a participação dos
juízes federais Marcelo Bretas e Vallisney
de Souza, responsáveis pela condução
dos processos da Operação Lava Jato
no Rio de Janeiro e no Distrito Federal,
respectivamente. Ambos destacaram o
importante papel da Justiça Federal no
cenário de combate à corrupção.
Dentre os temas debatidos durante os
três dias de seminário, por painelistas
renomados dentro e fora do Brasil,
destacam-se o combate às organizações
criminosas, a fiscalização de contratos
públicos e o combate à corrupção
endêmica, crimes cibernéticos e tráfico
de mulheres, experiências de outros
países no combate ao crime organizado,
entre outros.

“Foi uma bela oportunidade de
compreender como nossos colegas
estão resolvendo os problemas que
aparecem no trato da matéria penal,
na apuração de delitos relacionados
à macrocriminalidade”, avaliou o
coordenador do evento, André Prado de
Vasconcelos.
No encerramento do evento, os
participantes puderam assistir à uma
aula magna do ministro do Supremo
Tribunal Federal Alexandre de Morais. Ao
falar sobre as perspectivas do combate
às organizações criminosas, o magistrado
defendeu a aproximação entre os órgãos
da Justiça Criminal. “Não é possível que
se avance no combate à criminalidade se
nós não tivermos mecanismos legais e
estruturais que aproximem todos aqueles
que têm uma responsabilidade com a
Justiça Criminal: desde a prevenção
e repressão à Polícia Judiciária, à
investigação, o MP e o Poder Judiciário”,
destacou.
O Seminário Macrocriminalidade contou
com a parceria da Direção do Foro de
Minas Gerais e a AJUFEMG.

Acesse o conteúdo
do seminário, apontando a
câmera do smartphone
ao QR Code.
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#AJUFEMULHERES

“Conhecendo as Juízas Federais”
Projeto da Comissão Ajufe Mulheres traz luz às histórias das magistradas
Apresentar as magistradas federais
brasileiras à sociedade, dando visibilidade
às suas histórias de vida, é o objetivo do
projeto “Conhecendo as Juízas Federais”,
criado pela Comissão Ajufe Mulheres. Por
meio de uma série de entrevistas, as juízas
têm suas histórias contadas a partir de
suas próprias perspectivas. “As histórias
das mulheres, ainda mais quando
contadas pelas próprias mulheres, ainda
são raras”, reforça a coordenadora da
AJUFE Mulheres, a juíza federal Célia
Bernardes.
Além disso, ela lembra que, ao lançar
luz sobre os feitos e realizações das
mulheres na magistratura, assim como
nas dificuldades enfrentadas por elas, o
projeto pretende não só contribuir para a
valorização das juízas dentro da própria
carreira da magistratura, como também
inspirar jovens mulheres a seguir a
carreira e mostrar que elas podem ocupar
posições de poder.
“É fundamental o projeto
para que todas percebam
que, se há um longo caminho
rumo à equidade de gênero,
seja no Judiciário ou fora
dele, estamos equipadas para
enfrentar os desafios com que
nos deparamos e construir um
modo de vida existencialmente
mais rico, sem violência de
gênero. Nós estamos imersas no
afeto político da sororidade
e já superamos a imensa
dificuldade de estarmos à altura
de nós mesmas”, destaca.

Uma outra meta do projeto é contribuir
para a causa feminista e com a agenda
feminina em geral. “A agenda feminina é
uma agenda de reconfiguração de espaços
de poder e a forma prioritária de fazer
política é a construção de lideranças e a
visibilidade dessas grandes magistradas.
É isso que vai aglutinar tanto as mulheres

que estão dentro da carreira como as que
estão fora dela, para que tenham vontade
de participar e ascender nos postos que
são relevantes”, destaca a idealizadora do
projeto, juíza federal Clara da Mota.
Com isso, as magistradas pretendem
mostrar que nenhuma mulher está
livre de sofrer preconceito relacionado
ao gênero, uma vez que muitas delas
podem se identificar com as dificuldades
enfrentadas.
“Queremos
entender
e denunciar o funcionamento dos
dispositivos do patriarcado que fazem
com que a presença de juízas seja tanto
mais rarefeita quanto mais se ascende
na hierarquia das carreiras do Poder
Judiciário. E essa luta é a luta de todas as
mulheres por igual dignidade de direitos”,
ressalta Célia Bernades.
Apesar de novo, há potencial e
expectativa diante do “Conhecendo as
juízas federais”. De acordo com a juíza
federal Clara da Mota, está prevista a
publicação de um livro reunindo as
histórias das magistradas entrevistadas.
Além disso, um dos objetivos é naturalizar
as trajetórias femininas dentro da carreira
da magistratura.
Até aqui, o projeto já entrevistou a
desembargadora federal Neuza Maria
Alves, primeira desembargadora negra
a compor os quadros do TRF1, a juíza
federal Lívia Peres, atuante nas questões

indígenas e em mutirões da Justiça
itinerante; e a juíza federal Valéria Caldi,
especializada no julgamento de crimes
praticados por organizações criminosas.
As entrevistas podem ser acessadas
no site da Ajufe (www.ajufe.org.br), no
banner do projeto, e nas redes sociais da
Associação (Instagram e Facebook).

Aponte a câmera do smartphone ao QR Code
e leia a entrevista com a desembargadora
federal Neuza Maria Alves.

Aponte a câmera do smartphone ao QR Code
e leia a entrevista com a juíza
federal Lívia Peres.

“A agenda feminina é uma agenda de reconfiguração de espaços de
poder e a forma prioritária de fazer política é a construção
de lideranças e a visibilidade dessas grandes magistradas. É
isso que vai aglutinar tanto as mulheres que estão dentro da
carreira como as que estão fora dela, para que tenham vontade
de participar e ascender nos postos que são relevantes”,
afirma Clara da Mota, idealizadora do projeto.
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#ACONTECEU
O seminário teve como objetivo capacitar
os magistrados para que atuem de forma
consciente na região, levando em conta a
jurisdição federal ambiental e a inter-relação
entre o meio ambiente natural e cultural. Os
temas discutidos estavam relacionados aos
impactos sociais, econômicos e ambientais que
a tomada de decisões dos juízes pode ter na
região.
Para colocar em prática o conhecimento
aplicado, vivendo a realidade amazônica, o
último dia do evento foi marcado por um passeio
de barco à Floresta Nacional do Tapajós para
que os magistrados conhecessem a comunidade
ribeirinha Tauari e a Aldeia Indígena do Povo
Munduruku, em Bragança. “Além da parte
científica, tivemos a oportunidade sensorial
única com os cheiros, sabores e cores do rio, da
floresta e da biodiversidade que neles habita”,
completou Ilan Presser.

Direito dos povos indígenas é
tema de seminário no Pará
“A atuação judicial nas demandas que envolvem
populações tradicionais e o meio ambiente”.
Esse foi o tema do “II Seminário de Direito
Amazônico”, que ocorreu em julho de 2018, na
Vila de Alter do Chão, no Pará (PA).
O diretor cultural, Ilan Presser, foi o
representante da Ajufe no encontro. “O bioma
Amazônia ocupa cerca de metade do nosso vasto
território nacional. Mas, infelizmente, somos
um país amazônico que frequentemente vive
de costas para a Amazônia. E, como diz Edgar
Morin, temos uma noção de desenvolvimento
que é subdesenvolvida. Por isso, para que
possamos julgar as demandas com alteridade,
e buscar converter a melhor normatividade
na melhor experiência, é preciso conhecer e
compreender essa realidade multicultural. Daí
reside a importância do seminário de Direito
Amazônico”, destacou.
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Inelegibilidade é tema de
destaque da Ajufe no
Seminário de Direito
Eleitoral
A Ajufe realizou, em junho, o “I Seminário de
Direito Eleitoral - Reforma e Crise Política:
Desafio da Justiça Eleitoral”, em São Luís
(MA). O ex-presidente e coordenador
científico do evento, Roberto Veloso, foi
convidado para falar sobre inelegibilidade.
Durante o painel, Veloso relembrou a história
da Justiça Eleitoral e destacou o avanço
relacionado às questões de impugnação e
inelegibilidade de candidaturas. “Ser votado
é um direito de honra. A Lei Complementar
135 veio para corrigir essa falha,
estabelecendo o prazo de inelegibilidade
de 3 para 8 anos. Esperamos que em 2018
tenhamos apenas candidatos ficha limpa”,
enfatizou.
Para o presidente da Ajufe, Fernando
Mendes, o evento é de extrema importância
ainda mais se tratando de um ano eleitoral.
“Em um momento de grave crise política
como a que vivemos, a escolha de nossos
representantes, nos Poderes Executivo e
Legislativo ganha ainda maior importância.
E a legitimidade dessas escolhas passa
necessariamente por um processo eleitoral
limpo, com regras claras, transparência e
segurança jurídica. O Seminário tem esse
objetivo: debater os desafios da Justiça
Eleitoral”, declarou.
O Seminário teve o objetivo de fortalecer
o debate eleitoral e fornecer orientações
sobre as alterações promovidas nas regras
aplicáveis ao pleito de 2018, contando
com palestrantes experientes no tema. O
encerramento foi marcado por uma palestra
do ministro do Supremo Tribunal Federal
e então presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Luiz Fux, que debateu o “Papel
da Justiça Eleitoral para a Manutenção da
Democracia”.

Associados da Ajufe
participam de curso em
Roma, Itália

Ajufe participa de evento
sobre Common Law na
King’s College, em Londres

Juízes federais de todas as regiões
participaram, em Roma, Itália, na Università
Della Sapienza, de curso sobre as operações
Lava-Jato (Brasil) e Mãos Limpas (Itália).
Denominado “Da Mani Pulite à Lava-Jato”,
o curso ocorreu entre os meses de maio e
junho. A abertura do evento foi realizada na
Suprema Corte di Cassazione.
Além do ex-presidente da Ajufe, Roberto
Veloso, que representou a Associação
no evento, participaram o diretor de
comunicação, Paulo André Espirito Santo, e
o então diretor de prerrogativas, Marcel Citro.

Em junho de 2018, o curso intitulado
“Association of Federal Judges of Brazil
(Ajufe) London Programme”, promovido pela
King’s College, na Inglaterra, ofereceu aos
associados da AJUFE intensos debates para
aprofundar o conhecimento e bibliografia
dos magistrados sobre o “Sistema Inglês da
Common Law no contexto da União Europeia
e do Direito Transnacional”.

Diretor da Ajufe participa
de curso sobre crime
organizado na Itália
O diretor da Ajufe, Richard Ambrosio, foi
um dos participantes do curso “Combate
ao Crime Organizado – máfias, corrupção e
terrorismo”, que ocorreu no mês de maio, em
Roma. Dentre os tópicos abordados estavam
o combate à corrupção na experiência
italiana; lavagem das organizações criminais;
a delação premiada no Sistema Italiano;
cyber-crime, entre outros.

Participaram do curso o vice-presidente
da Ajufe na 1ª Região, Newton Ramos, e os
associados Anna Cristina Rocha Gonçalves,
Arthur Pinheiro Chaves, Claudia Cristina
Cristofani, Cristiano Miranda de Santana,
Emiliano Zapata de Miranda Leitão, Gustavo
Chies Cignachi, Hugo Leonardo Abas Frazão,
Mara Lina Silva do Carmo, Maria de Lourdes
Coutinho Tavares e Rodrigo Gonçalves de
Souza.

Na abertura, Ambrosio saudou os
participantes em nome da Associação,
destacando a importância do curso. “O tema
deste curso é de fundamental importância
porque alavanca as boas relações entre
Brasil e Itália, no que diz respeito aos estudos
jurídicos em geral, notadamente com relação
à experiência italiana no combate à máfia”,
afirmou. Ao total, 96 brasileiros participaram
da atividade.
A próxima edição do curso “Combate ao Crime
Organizado – máfias, corrupção e terrorismo”
está prevista para ocorrer em maio de 2019.

Antônio Bochenek
descerra foto na galeria de
presidentes da Ajufe

Brasília, no mês de maio deste ano. Bochenek
esteve à frente da Associação de junho de
2014 a junho de 2016.

Com a presença de ministros do STF e STJ,
magistrados, advogados, parlamentares e
familiares, o ex-presidente da Associação
dos Juízes Federais do Brasil, Antônio
César Bochenek, descerrou o retrato dele
na “Galeria dos Presidentes da Ajufe”, em

Além de membros da diretoria no Biênio
2014-2016, estiveram presentes na cerimônia,
atuais diretores da Ajufe, ministros do STJ,
conselheiros do CNJ e CJF, representantes
da magistratura e do Ministério Público,
parlamentares e ex-presidentes da Ajufe.
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Magistrados e parlamentares
acompanham o lançamento da
Agenda Político-Institucional 2018
da Ajufe
A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) lançou, no mês
de maio, a “Agenda Político-Institucional 2018”. Na abertura do
evento, o então presidente da Ajufe, Roberto Veloso, destacou que
a agenda reforça a posição da Associação sobre inúmeros temas,
tanto corporativos quanto a temas da própria sociedade e da
própria existência do país. “A Ajufe tem prestado grandes serviços
à comunidade, tanto à comunidade jurídica quanto à sociedade
brasileira”, destacou.
O documento reúne as principais demandas legislativas,
administrativas e judiciais de interesse da Ajufe, além dos projetos
de integração entre Associação e o cidadão. O objetivo é dar
transparência à estratégia de ações da Magistratura Federal junto
aos Três Poderes e à sociedade.
Participaram do lançamento os ex-presidentes da Ajufe Vilson
Darós e Antônio César Bochenek, o primeiro secretário, Eduardo
André Brandão, o diretor de assuntos legislativos, Nelson Alves,
o secretário-geral, Rodrigo Coutinho e o diretor de comunicação,
Paulo Espirito Santo. Participaram, ainda, os associados Alexandre
Infante e Marcelos Lelis.

Acesse o catálogo virtual,
apontando câmera do smartphone
ao QR Code.

Estiveram presentes, também, o vice-governador
do Distrito Federal, Renato Santana, os deputados
federais Weliton Prado, Átila Lira e Raquel Muniz,
o deputado estadual Felipe Francischini, e
os representantes da AMPDFT, Elísio Teixeira,
CONAMP, Victor Hugo de Azevedo, ANPT, Ângelo
Fabiano Farias da Costa, Anamatra, Guilherme
Feliciano e ANPR, José Robalinho.

Aponte a
câmera do
smartphone
ao QR Code e
acesse a

Agenda Político-Institucional
2018 da Ajufe.

Integrantes da Comissão AJUFE Mulheres
participam de reuniões em Brasília
6 de agosto de 2018
Pela manhã, a Comissão AJUFE Mulheres
e sua nova coordenadora, a juíza federal
Célia Bernardes, foram apresentadas à
conselheira do Conselho Nacional da
Justiça (CNJ), Maria Tereza Uille Gomes.
Em conversa, discutiram sobre o pedido
de providências acerca da participação
de mulheres em bancas de concurso da
magistratura e a instituição de um grupo
de trabalho sobre Gênero no CNJ. Outros
projetos também foram debatidos como
a proposta de parceria da Organização
Internacional de Migração (OIM) para a
Ajufe trabalhar em questões ligadas ao
acesso à Justiça por parte de migrantes
vulneráveis (crise em Roraima e estrangeiras
encarceradas como mulas do tráfico de
drogas), além de várias questões ligadas
ao tratamento tecnológico de demandas.
Também participaram do encontro as juízas
federais e integrantes da Comissão Camila
Pullin (5ª Região) e Priscilla Côrrea (2ª
Região).
Durante a tarde, a Comissão apresentou
suas atividades às subprocuradoras-gerais
da República, Ela Wiecko e Deborah Duprat,
e colheram informações sobre o Programa
Pró-Equidade de Gênero e Raça no Ministério
Público Federal (MPF), implementado pelo
Comitê Gestor de Gênero e Raça (CGGR).
Esse programa vem sendo desenvolvido
há vários anos no MPF e os resultados são
expressivos, a exemplo do grande encontro
de procuradoras da República que ocorreu
recentemente.

8 de agosto de 2018
Em reunião com o diretor de cooperação
institucional do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), José Ricardo de Santana, a
Comissão AJUFE Mulheres tratou sobre a
ideia de um banco de talentos de mulheres
que trabalham no Sistema de Justiça, a
partir de um filtro de Gênero na plataforma
Lattes.

7 de agosto de 2018
Em reunião no Tribunal Superior do
Trabalho (TST) com o conselheiro do CNJ
e presidente da Comissão Permanente
de Eficiência Operacional e Gestão de
Pessoas do CNJ, ministro Aloysio Corrêa
da Veiga, as integrantes da Comissão
AJUFE Mulheres trataram sobre o pedido
de providências acerca da participação
de mulheres em bancas de concurso
e também reforçaram o pedido de
instituição de um grupo de trabalho
sobre Gênero no CNJ.
Durante o período vespertino, na
Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT),
a coordenadora da Comissão, Célia
Bernardes, proferiu a palestra “Desafios
e mecanismos para a formação de
lideranças no serviço público (Judiciário)”
durante o seminário “Liderança feminina
no Ministério Público do Trabalho”.
“Tivemos a oportunidade de expor nossa
atuação na AJUFE Mulheres e ouvimos
as iniciativas das procuradoras do
trabalho em prol da equidade de gênero”,
ressaltou. A juíza federal e integrante
da Comissão Priscilla Côrrea também
participou dos trabalhos.

“O CNPq é absolutamente favorável à
proposta e isso já foi feito no âmbito do
Ministério do Planejamento, inclusive. É
fácil de operacionalizar, falando em TI.
Já encaminhamos ao CNJ, via gabinete
da ministra Tereza Uille, a proposta de
Acordo de Cooperação Técnica entre CNJ
e CNPq, com vistas ao desenvolvimento de
projetos de TI envolvendo as duas áreas de
tecnologia com divisão de investimentos e,
no que diz respeito à pauta da Comissão,
especificamente para criar uma espécie
de banco de talentos com filtro de gênero,
de modo que organizadores de eventos
científicos, seminários, etc., consigam
identificar as mulheres que estudam
determinados temas e, dessa forma,
garantir a representatividade feminina na
qualidade de expositoras em seminários e
outros eventos acadêmicos”, defendeu a
coordenadora, Célia Bernardes.
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Presidente de associação
de juízes vê ‘desgaste
desnecessário’ ao
Judiciário no caso do
habeas corpus de Lula
O presidente da Ajufe, Fernando Mendes,
em entrevista ao G1, declarou “desgaste
desnecessário do Poder Judiciário na
batalha de decisões, após a concessão de
habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva pelo desembargador Rogério
Favreto, plantonista do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF-4).

Leia a matéria
do G1

Para juízes, não existe
proteção a investigados
Entidades que representam magistrados
dizem que demora nos processos ocorre
pelo excesso de casos em 1ª instância. Na
avaliação do presidente da Ajufe, Fernando
Mendes, há isenção na categoria para esse
tipo de julgamento. “Quando um juiz se
depara com processo de colega, ele vai julgar
com a mesma isenção. Julgamos casos
sensíveis de toda a natureza”, disse.

Leia a matéria
do Estadão
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Perícias determinadas pela
Justiça para rever decisões
do INSS podem parar em
agosto
A Ajufe foi uma das entidades a alertar o
Governo sobre o fim da verba anual para
perícias médicas do INSS. A previsão é de
não haver mais dinheiro em caixa até o final
do mês de agosto. O Estado destinou R$ 170
milhões para esses atendimentos em 2018,
mas os pedidos de perícias estão 20% maior
em alguns estados e a verba anual já teria
sido consumida, segundo a Ajufe.

Leia a matéria
da Gazeta do Povo

Número de perícias
judiciais dispara após
pente-fino em benefícios
do INSS
Após solicitação dos juízes federais, cresceu
rapidamente o pedido de perícias médicas
judiciais. A média mensal de perícias em 2018
é 26% maior que a de 2017 e 47% superior à
de 2016, início do governo Temer.

Leia a matéria
da Gazeta do Povo

Ajufe divulga nota sobre
pedido no STF para que
membros do MP participem
de eleições
Ajufe afirmou que ação (ADIn 5.985) ajuizada
no STF pela ANPR, não representa interesses
da Magistratura Federal e da sociedade
brasileira. A Associação ainda divulgou nota
de esclarecimento sobre a ADIn.

Leia a matéria
do Migalhas

Nota Pública sobre a ADI
5985
A Ajufe foi à público se manifestar contrária
sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade
- ADI 5985, ajuizada pela ANPR. A demanda
apresentada pela ANPR não atende aos
interesses da Magistratura Federal e da
sociedade brasileira, que espera dos juízes
o necessário distanciamento das paixões
inerentes ao universo politico-partidário.

Leia a nota
no site da Ajufe

Juízes federais se
insurgem contra tentativa
dos procuradores
disputarem eleições
A Ajufe divulgou uma nota de repúdio à
posição dos procuradores da República, que
ajuizaram no STF uma ADIn pedindo que os
integrantes do Ministério Público possam
ingressar em partidos políticos e concorrer a
cargos públicos sem a obrigação de deixar o
MP.

Leia a matéria
do O Globo

Ministros do STF propõem
reajuste de 16% nos
próprios salários
Em entrevista ao O Globo, o presidente
da Ajufe, Fernando Mendes, declarou a
posição defendida pela entidade à respeito
do reajuste salarial para a categoria. “A
Magistratura Federal não tem nenhum receio
de fazer esse debate. Nós temos que ter uma
remuneração adequada, e a remuneração
precisa ser transparente”, disse.

Leia a matéria
do O Globo
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#EVENTOS

Calendário AJUFE
SETEMBRO
16 a 19 International Association for Court
Administration (IACA)
Local: Foz do Iguaçu, Paraná
25 a 27 VII Fórum Nacional dos Juízes
Federais Criminais - FONACRIM
Local: Brasília, Distrito Federal

Aponte a câmera do
smartphone ao QR Code e
acesse, na Intranet AJUFE,
os editais, inscrições e
mais informações sobre
os eventos.

NOVEMBRO
2 e 3 I Copa de Futebol da AJUFE 2018
Local: Brasília, Distrito Federal

OUTUBRO
1 a 5 Fundamentos do Direito Penal e
Processual Penal Alemão, Europeu e
Internacional
Local: Göttingen, Alemanha
8 a 10 XV Fórum Nacional de Juizados
Especiais Federais - FONAJEF
Local: Foz do Iguaçu, Paraná
17 a 19 V Simpósio Internacional de Direito
Consinter
Local: Madri, Espanha
22 e 23 Seminário - Os julgamentos repetitivos
e seus impactos na Justiça Federal
Local: Brasília, Distrito Federal

5 a 9 II Ciclo Internacional de estudos da
AJUFESP
Local: Nova York, Estados Unidos
22 a 25 XXXV Encontro Nacional dos Juízes
Federais do Brasil / I Encontro
Internacional da AJUFE
Local: Buenos Aires, Argentina

DEZEMBRO
5 a 7 IV Fórum Nacional de Execução Fiscal
- FONEF
Local: São Paulo, capital
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