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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Colegas,

É com muita satisfação que apresento a quadragésima edição do informativo Ajufe, no qual trazemos um resumo do trabalho 
realizado pela Diretoria entre o período de agosto de 2018 a janeiro de 2019.
 
Embora em 2018 tenha sido sancionada a Lei 13.752/2018 que revisou os subsídios do Ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) em 16,38%, recompondo parte da nossa defasagem salarial que era superior a 40%, na prática, os magistrados federais 
acabaram tendo uma redução nominal no valor de seus rendimentos líquidos de cerca de R$ 1.300,00 mensais. Essa pauta 
da redução nominal dos salários, inédita na carreira da magistratura federal, será enfrentada no primeiro semestre de 2019. 
Precisamos avançar na ampliação da simetria com o Ministério Público Federal, na criação do VTM e na exigência, junto ao CNJ e 
STF, da observância, por todas as carreiras do serviço público, do teto remuneratório. 

O discurso de moralização que a imprensa fez ao longo dos últimos anos contra o pagamento do auxílio-moradia não pode cessar 
simplesmente porque essa prestação, que tem previsão da LOMAN, deixou de ser paga à grande maioria dos magistrados. Outras 
vantagens que são pagas às Magistraturas, aos Ministérios Públicos, às Defensorias Estaduais e às demais carreiras jurídicas, 
devem ser debatidas de forma transparente para que seja estabelecido que: a) há efetiva unidade remuneratória da Magistratura, 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3854; b) os subsídios dos Ministros do STF como efetivo teto da remuneração 
do funcionalismo público.
 
No tocante ao âmbito social, a atual diretoria lançou olhar sobre a situação vivida pelos imigrantes e, por essa razão, firmou 
termo de cooperação com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), da Organização das Nações Unidas (ONU), 
para a realização da próxima “Expedição da Cidadania”. A edição, que ocorrerá em junho de 2019, vai atender cidadãos que 
sofrem com essas questões e ainda capacitar os magistrados com cursos sobre fluxos migratórios e suas consequências. 
 
Além dessas questões sociais e associativas, a Ajufe se manteve sempre ativa no que diz respeito ao aprimoramento da Justiça 
Federal, para tornar mais eficaz o serviço prestado ao cidadão. Por meio de fóruns que visam ao aumento da celeridade processual 
e o intercâmbio de experiências, a associação busca e continuará buscando ferramentas para alavancar a prestação jurisdicional. 
 
Aproveito o espaço para desejá-los um Feliz Ano Novo repleto de conquistas!

Boa leitura, 
Fernando Mendes
Presidente da Ajufe
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#NOVADIRETORIA

A capital argentina foi a escolhida para receber o primeiro encontro 
da entidade fora do Brasil

Argentina sedia o 1º 
Encontro Internacional da 
Ajufe

O 1º Encontro Internacional da Ajufe ocorreu, 
no mês de novembro de 2018, em Buenos 
Aires (AR), e reuniu autoridades brasileiras e 
argentinas. A cerimônia, que contou com a 
presença de mais de 170 associados da Ajufe, e 
somou mais de 300 participantes, foi realizada 
no Palácio da Paz e abriu a programação 
do evento. O objetivo do Encontro foi o de 
reunir os magistrados federais brasileiros e 
argentinos para trocar conhecimentos sobre 
as experiências vividas nos dois países e 
tratar de temas como a cooperação jurídica 
no Mercosul e comparação das legislações de 
ambos os países.

Durante a abertura, o presidente da Ajufe, 

Fernando Mendes, destacou a importância da 
realização do primeiro Encontro Internacional 
da Associação. 

Veja o álbum de fotos 
da cerimônia de abertura do I 
Encontro Internacional Ajufe.

#ENCONTRO

Mendes ainda reforçou o papel da Associação 
diante do protagonismo do Poder Judiciário 
do Brasil. “O Poder Judiciário hoje no Brasil 
ganha uma dimensão muito importante com 
esse protagonismo e isso passa a interessar 
a comunidade internacional e a do Mercosul, 
especialmente. Então, esse evento que 
começou a ser construído a partir de uma 
ideia de congraçamento entre os associados 
acabou ganhando uma dimensão política 
importante”.

O embaixador do Brasil na Argentina, Sérgio 
Danese, que participou da solenidade, 
disse que o evento estreita os laços entre os 
países. “A Argentina é uma grande parceira 
do Brasil, é um país com o qual temos 
relações intensas e profundas e é muito 
significativo e expressivo que a Ajufe tenha 
escolhido Buenos Aires para realizar esse 
primeiro Encontro Internacional”.

O Corregedor Nacional de Justiça, Humberto 

“A Ajufe ao longo de seus 46 
anos de história sempre teve no 
Encontro Nacional um de seus mais 
importantes eventos. E realizar 
um encontro fora do país era um 
grande desafio, que só foi possível 
pela construção, pela história 
da Ajufe ao longo desses 46 anos 
e pelo apoio das diretorias”, 
afirmou.
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Martins, também esteve presente na 
abertura. 

Em sua fala, o corregedor-geral da Justiça 
Federal, Raul Araújo Filho, fez uma análise do 
papel da Justiça Federal no Poder Judiciário 
e afirmou que não havia melhor momento 
para realização desse evento “tendo em vista 
que o Brasil enfrenta momento histórico 
marcante quando a nação se envolve em 
luta legítima para superação da grave crise 
em que se encontra o país e a Justiça Federal 
tem papel fundamental”, finalizou.

Também participaram da abertura os ex-
presidentes da Ajufe, Vladimir Passos, Vilson 
Darós, Walter Nunes, Nino Toldo, Fernando 
Mattos, Paulo Sérgio Domingues, Antônio 
César Bochenek e Roberto Veloso. Além 
deles, os presidentes da AMB, Jayme de 
Oliveira, e da ANPR, José Robalinho.

Programação científica 
O segundo dia do 1º Encontro Internacional 
da Ajufe contou com uma programação 
científica, em parceria com a Ajufe Argentina, 
na Universidade de Direito de Buenos Aires. 
Os magistrados que participaram do evento 
puderam acompanhar uma palestra do 
presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, que abordou os “Desafios 
do Poder Judiciário no Século XXI”.

Para ele “no momento em que a 
Ajufe decide realizar um encontro 
em Buenos Aires, reforça os laços 
de amizade e troca de experiências 

entre os cidadãos e magistrados 
dos dois países que partilham 

elementos comuns no estudo 
do direito”.

O ministro citou os principais acontecimentos 
do Poder Judiciário Brasileiro nos últimos 
tempos e avaliou que hoje “o Brasil tem um 
sistema de Justiça fortalecido, independente 
e atuante, que cumpre sua função de garantir 
a autoridade do Direito e da Constituição”.

Toffoli também salientou o papel das 
Associações de juízes federais no auxílio às 
demandas do Poder Judiciário. 

Após a palestra inaugural, os participantes 
assistiram a painéis sobre o funcionamento 
da Associação dos Juízes Federais na 
Argentina e os objetivos da entidade. 
Ao final, o presidente da Ajufe Brasil, 
Fernando Mendes, analisou a importância 
da aproximação entre Brasil e Argentina. 
“Essa troca de experiência é fundamental 
para que possamos caminhar com um 
sistema de integração do Poder Judiciário 
dos dois países, a fim de mantermos uma 
magistratura valorizada e independente, 
condições necessárias para que a instituição 
e a própria democracia sejam respeitadas”.

A mesa de abertura foi composta além do 
presidente da Ajufe Brasil e do presidente 
do STF, pelo presidente da Ajufe Argentina, 
Jorge Eduardo Moran, e pelo decano da 
Faculdade de Direito de Buenos Aires, 
Alberto Bueres.

Convênio Brasil x Argentina
O presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), Fernando 
Mendes, assinou durante o 1º Encontro 
Internacional convênio com a Ajufe 
Argentina para permitir a troca de 
experiências entre os associados 
brasileiros e argentinos. O termo foi 
firmado por Mendes e pelo presidente da 
Ajufe Argentina, Jorge Eduardo Moran.

Na visão do presidente da Ajufe Brasil, 
a assinatura do convênio é o primeiro 
passo para estreitar os laços entre os 
países. “Ambas associações têm desafios 
comuns e problemas semelhantes. Por 
isso, precisamos unir esforços para que 
consigamos prestar um serviço judicial 
efetivo, que proporcione segurança 
jurídica”, destacou Mendes.

A parceria irá permitir a troca de 
experiências dos associados brasileiros 
com a universidade argentina, mediante 
eventos e cursos.

“Transparência, eficiência e 
responsabilidade são os pilares 
que temos diante da sociedade e 

diante de nós mesmos. E fico muito 
feliz de verificar que são estes 
mesmos desafios que se encontram 

na base das associações de juízes 
federais da Argentina e do 

Brasil”.
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#NOVADIRETORIA

Diretoria próxima aos 
associados
A Diretoria da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), que tomou posse em junho 
de 2018, manteve, durante o segundo 
semestre do mesmo ano, o trabalho próximo 
aos 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 para a gestão da Ajufe no Biênio 
2018-2020.

Esse trabalho faz parte da meta da atual 
gestão de reunir-se com os associados de 
todo o país para debater e ouvir as sugestões 
acerca de temas relacionados à atuação da 
Ajufe.

AGOSTO
No mês de agosto, membros da diretoria 
receberam a visita dos ex-presidentes do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
desembargadores federais José Lázaro 
Guimarães e Rogério Fialho. Além do 
presidente da Ajufe, Fernando Mendes, 
participaram da reunião o diretor de 
comunicação, Paulo André Espirito Santo, e 
os ex-presidentes da Associação, Nino Toldo 
e Antônio César Bochenek.

Ainda no mesmo mês, diretores visitaram 
magistrados associados em Londrina (PR). 
A vice-presidente da Ajufe na 4ª Região, 
Patrícia Panasolo, o diretor da Ajufe, Richard 
Rodrigues Ambrosio, e o delegado da Ajufe 
no Paraná, Sandro Nunes Vieira, foram os 
representantes para ouvirem diretamente as 
sugestões dos magistrados.

#COMPROMISSO

SETEMBRO
O presidente Ajufe, Fernando Mendes, a vice-
presidente na 4ª Região, Patrícia Panasolo, 
o diretor, Richard Rodrigues Ambrosio, e 
o ex-presidente, Antônio César Bochenek, 
visitaram no mês de setembro magistrados 
da cidade de Foz do Iguaçu (PR).  Para 
dar continuidade ao projeto institucional 
colhendo ideias e sugestões, e apresentando, 
de forma presencial, o trabalho associativo 
desenvolvido pela atual gestão.

OUTUBRO
Em outubro, o presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, o vice-presidente da Ajufe na 
1ª Região, Newton Ramos, o diretor de 
assuntos jurídicos, Marcelo Micheloti, e o 
diretor cultural, Ilan Presser, reuniram-se 
com os magistrados associados do Distrito 
Federal, na sede da Ajufe, em Brasília.

NOVEMBRO
Finalizando o ano de 2018, no mês de 
novembro, a vice-presidente da Ajufe, 
Patrícia Panasolo, acompanhada do 
presidente do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4), desembargador Carlos 
Eduardo Thompson Flores, reuniu-se com 
os Diretores do Foro das Seções Judiciárias 
do Paraná, juiz federal Marcelo Malucelli, de 
Santa Catarina, juíza federal Claudia Maria 
Dadico, e do Rio Grande do Sul, juíza federal 
Daniela Tocchetto Cavalheiro, para tratarem 
de questões relacionadas à Justiça Federal 
da 4ª Região.
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Ajufe e OIM realizam curso de capacitação sobre 
direito migratório para magistrados federais

O evento, “Direito Migratório - Aprimorando capacidades  de 
resposta da Justiça Federal no contexto do fluxo de venezuelanos”, 

marca parceria da Associação com a OIM

#MIGRAÇÃO

Entre os dias 5 e 7 de dezembro de 2018, juízes 
federais de regiões fronteiriças ou que acolhem 
migrantes participaram da oficina de capacitação 
“Direito Migratório - Aprimorando capacidades de 
resposta da Justiça Federal no contexto do fluxo 
de venezuelanos”, promovida pela Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e pela Organização 
Internacional para as Migrações (OIM) – entidade 
vinculada à Organização das Nações Unidas 
(ONU). O tema do curso foi o Direito Migratório em 
contextos de emergência.

Na visão do presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, a parceria é fundamental para trabalhar 
as questões ligadas ao acesso à Justiça por 
parte de migrantes vulneráveis e ao combate à 
criminalidade.

“A parceria potencializa a nossa 
capacidade de atuação que é sensível 
à questão migratória. A integração com 
a OIM facilita e nos dá instrumentos 
nesse trabalho de capacitar os juízes 
federais para que possam entender o 
tema de forma detalhada e melhorar 
a prestação jurisdicional, avaliou 
Mendes.

Essa foi a segunda capacitação promovida em 
parceria pelas instituições após firmarem acordo 
de cooperação, em setembro de 2018. No mês 
seguinte, 20 juízes federais associados da Ajufe 
participaram do curso à distância (EaD): “Uma 
introdução às migrações internacionais no Brasil 
contemporâneo”, produzido pela OIM em parceria 
com a Escola Superior da Defensoria Pública da 
União. A intenção da Ajufe e da OIM é ampliar 
a parceria em 2019, para que novos ciclos de 
atividades ocorram durante o ano.  
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Juízes federais aprovam, no II FONACRE, 
enunciados que visam a melhoria das políticas 
públicas regulatórias do Poder Judiciário
De 20 a 22 de agosto, a cidade de 
Campinas (SP) recebeu a segunda edição 
do Fórum Nacional da Concorrência e 
da Regulação (FONACRE). O encontro, 
realizado pela Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), teve o objetivo 
de propor debates entre os magistrados 
federais para aprimoramento individual 
sobre apropriação de tributos, acordos de 
leniência, compliance, ética concorrencial 
e processos de recuperação judicial.

Na visão do presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, o Fonacre amplia o debate por 
uma ordem econômica justa. “A Ajufe se 
preocupa com a questão da segurança 
jurídica porque ela propicia um melhor 
ambiente de investimentos no país, 
assegurando a justiça social, a partir da 
repressão de condutas que infringem a 
livre concorrência”, destacou.

Palestras e propostas
No primeiro dia, os juízes assistiram a uma 
palestra do professor Eduardo Giannetti, 
graduado em Economia e em Ciências 
Sociais pela USP e PhD em Economia pela 
Universidade de Cambridge, Inglaterra, 
além de ter sido eleito “Economista do Ano 
em 2004”, pela Ordem dos Economistas de 
São Paulo. 

Já o segundo dia tratou da questão dos 
arranjos institucionais e regulação do 
mercado de combustíveis, e a atuação 
judicial e regulação do setor elétrico. Na 
sequência, os juízes federais reuniram-
se em grupos temáticos para discutir os 
principais pontos questionados durante 
o Fórum e elaboraram propostas de 
enunciados e recomendações. As sugestões 
visavam a melhoria da efetividade da 
Justiça Federal. 

Dentre os temas dos enunciados e 
das recomendações apresentados, 
os magistrados debateram acerca de 
intervenção judicial, regulação na 
Internet, no Setor Elétrico e no Setor de 
Combustíveis, de maneira que os juízes 
possam deferir tutelas que restabeleçam 
a juridicidade violada com o menor grau 
de impacto interventivo possível, sempre 
com a preocupação para as consequências 
políticas, econômicas e concorrenciais. 

Leia a Carta de Campinas na página ao 
lado.

Ou acesse 
www.ajufe.org.br/fonacre

#REGULAÇÃO

Acesse a lista dos enunciados  
e recomendações aprovados 

no II FONACRE, apontando 
a câmera do smartphone ao 

QR Code.

http://www.ajufe.org.br/fonacom  
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a participação feminina no sistema de 
Justiça. “Ainda é reduzido o número 
de mulheres que participam de bancas 
de concurso e que participam de 
alguns órgãos da administração, de 
órgãos colegiados, razão pela qual essa 
resolução vem no sentido de incentivar 
a participação feminina nos espaços 
colegiados, e da criação de um grupo 
de trabalho para que se possa analisar 
os dados e verificar esse diagnóstico”, 
avaliou.

Já Patrícia Panasolo, vice-presidente da 
Ajufe na 4ª Região, durante manifestação 
no púlpito do Colegiado, levantou 
questões importantes ainda sem 
respostas pelo Judiciário. 

Pela Ajufe, acompanharam a reunião, 
também, a diretora de relações 
internacionais e ex-coordenadora da 
Comissão AJUFE Mulheres, Clara da 
Mota, e a integrante da Comissão AJUFE 
Mulheres, juíza federal Priscilla Corrêa. 
Participou, também, a então secretária-
geral do STF, juíza Andremara dos Santos.

#IGUALDADE 

Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe) foi convidada, 

em 2018, a integrar o grupo de trabalho 
criado com o objetivo de cumprir a 
resolução do Conselho Nacional de 
Justiça, CNJ 255/2018, que estabeleceu 
a política nacional de incentivo à 
participação institucional feminina 
no Poder Judiciário e à construção de 
espaços democráticos e de igualdade 
entre homens e mulheres.

Ao longo do segundo semestre, 
representantes da Comissão AJUFE 
Mulheres estiveram reunidos com 
conselheiros do CNJ para discutir o 
tema. Nos encontros foram trabalhados 
pontos como a disponibilização de um 
módulo de curso on-line (EaD), com 
linguagem acessível, tendo em vista 
a necessidade de desmistificação da 
imagem equivocada de que o Poder 
Judiciário é “masculino e fechado”, além 
da realização de um seminário nacional 
voltado a magistrados e servidores de 
todo o Brasil, com a mesma temática. 

Durante as reuniões também foi sugerida 
a elaboração de questionário, a cargo 
das integrantes do grupo de trabalho, 
a ser introduzido em pesquisa sobre 
o perfil dos magistrados, realizada 
pelo CNJ. O objetivo é desenvolver um 
modelo de entrevista semiestruturada, 
com algumas questões predefinidas, 
mas com campos abertos para o registro 
de impressões de magistradas de todo o 
Brasil. 

A ideia do comitê é coletar e sistematizar 
os dados para o lançamento de um 
relatório completo que possa servir de 
norte na adoção de medidas que tenham 
por finalidade conferir efetividade à 

A Resolução CNJ 255/2018, instituída em 
setembro de 2018. 

Participação feminina
Ainda no segundo semestre de 2018, a 
Ajufe participou da última sessão do CNJ 
presidida pela ministra Cármen Lúcia. 
A política de incentivo da participação 
feminina no Poder Judiciário marcou 
o último ato da então presidente do 
Conselho e do Supremo Tribunal Federal 
(STF).

O presidente da Ajufe, Fernando Mendes, 
e a vice-presidente na 4ª Região, Patrícia 
Panasolo, representaram a entidade 
durante a sessão.

A audiência foi marcada pela aprovação 
de diretrizes em defesa de uma maior 
participação feminina na sociedade, 
sua proteção, e o trabalho desenvolvido 
pelo Poder Judiciário para alcançar 
tais objetivos. Cármen Lúcia ressaltou 
a importância da institucionalização 
de determinadas políticas públicas, 
principalmente àquelas que dizem 
respeito a questões afetas à mulher.

Em discurso, a conselheira Maria Tereza 
Uille salientou a participação intensa e o 
amplo apoio das associações de classe 
nessas discussões. “Em especial, gostaria 
de fazer um registro da participação da 
Ajufe, da Comissão AJUFE Mulheres, 
que por várias vezes recebemos a visita 
aqui, dizendo da importância desta 
mobilização. É uma mobilização que 
acontece não só no âmbito do Judiciário, 
mas que acontece também no âmbito do 
Ministério Público”, declarou. 

A conselheira explicou que o grupo 
tem a função primordial de alavancar 

Ajufe integra grupo de 
trabalho que discute 
políticas de gênero

“A desigualdade que existe 
dentre do Poder Judiciário é 
grande, se nós [mulheres] somos 
50% da população. O que faz com 
que as mulheres não ingressem 
na Magistratura Federal? Qual 
a participação feminina em 
cargos de chefia? Não temos tais 
dados estatísticos, e eles são 
relevantes. A Ajufe, preocupada 
com esse quadro, instituiu, em 
2017, a Comissão AJUFE Mulheres 
para que possamos entender os 
motivos de termos essa realidade, 
e a Ajufe se preocupa em fazer 
uma sociedade mais igualitária”, 
destacou a juíza federal.
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legal, gerou um prejuízo na ordem de R$ 
2.443.172,00. Já o pagamento indevido 
mesmo cumprindo art. 68 da Lei n.º 8.212/91 
(excluindo os enviados em 24 horas), 
alcançou a quantia de R$ 682.636,00 (em 
tese, mesmo observando o prazo previsto 
em lei, por ser muito longo, há possibilidade 
de pagamento de duas competências 
indevidas, ou até a terceira, se o prazo 
incidir no período de pagamento do décimo 
terceiro)”.

Já em novembro, após aplicação do 
Provimento n.º 009/2018, “foram inseridos 
no SIRC 4.279 registros de óbitos, sendo que 
32,22% (1.379) foram enviados em 24 horas e 

só 62 certidões foram enviadas fora do prazo 
legal (1,45%). Restou apontado que 4.217 
certidões de óbito foram enviadas dentro do 
prazo do art. 68 da Lei n.º 8.212/91, todavia, 
a média de envio das informações pelos 
cartórios caiu para 6 dias”, relata o INSS. 
Ainda de acordo com o relatório, levando-

se em conta que o INSS gera, em média, 
13 competências com o pagamento de 
benefícios (com exceção do amparo social), 
e tomando-se por base a média encontrada 
no mês de novembro de 2018, há um 
potencial de redução de prejuízo direto 
superior a 30 milhões de reais, por ano, só 
no Estado de Pernambuco.

De acordo com o magistrado federal Luiz 
Bispo, presidente do Centro de Inteligência 
da JFPE, “de fato, a medida se revela 
consentânea com a presente realidade em 
que a informação flui instantânea, por conta 
da massificação do acesso à internet, não se 
justificando, pois, a subsistência do extenso 

e vetusto prazo do art. 68 da Lei n.º 8.212/91, 
uma regra prevista há quase 30 anos, que já 
se evidencia ultrapassada e contrária a uma 
gestão eficaz dos recursos públicos”.

Texto: ASCOM/JFPE

Graças à ação conjunta do Centro de 
Inteligência da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE) e do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco (TJPE), os 
cartórios de Pernambuco passaram 
a cumprir, desde novembro de 2018, 
o Provimento n.º 009/2018 do TJPE, 
que reduz o prazo para que Oficiais 
do Registro Civil de Pessoas Naturais 
do Estado de Pernambuco remetam 
a comunicação dos óbitos ao INSS, 
registrados na Serventia, no prazo de 24 
horas.

A iniciativa, que tem como objetivo evitar 
o pagamento de benefícios a pessoas 
falecidas, já representou uma economia 
aos cofres do INSS de cerca de R$ 2,4 
milhões apenas em Pernambuco. Os 
dados foram repassados pelo Sistema 
Nacional de Informações de Registro Civil 
(SIRC) no INSS no último dia (9/1). A ideia 
será encaminhada ao Centro Nacional 
de Inteligência da Justiça Federal, com o 
intuito de implementar idêntica medida 
nacionalmente, visando amenizar os 
prejuízos do Sistema de Previdência 
Social gerados por pagamentos 
indevidos.

De acordo com a Divisão de Integração 
de Cadastros do SIRC, mesmo com 
o cumprimento do art. 68 da Lei n.º 
8.212/9, Lei Organica da Seguridade 
Social, que estabelece até o dia 10 de 
cada mês para que os cartórios enviem 
os registros de óbitos, o prazo médio 
de envio das informações de óbitos 
pelos cartórios era de 20 dias, gerando 
pagamentos indevidos. “Em maio de 
2018, o pagamento pós óbito, por conta 
de informações prestadas fora do prazo 

Iniciativa da JFPE garante 
economia de cerca de R$ 2,4 milhões 

aos cofres do INSS

#CELERIDADE
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Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), em parceria com 
o Instituto Brasileiro de Direito 

Processual (IBDP), realizou durante os 
dias 22 e 23 de outubro, o “I Seminário de 
Processo Civil AJUFE/IBDP – Julgamentos 
repetitivos e seus impactos na Justiça 
Federal”, na sede do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília.

O coordenador científico do evento e vice-
presidente da Ajufe na 1ª Região, Newton 
Ramos, iniciou o Seminário mostrando 
dados do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) que mostram a necessidade de se 
discutir o Sistema Processual Civil a partir 
de seminários que se voltem à aplicação 
prática dos precedentes. 

Aliás, um tema importante discutido foi 
o Centro Nacional de Inteligência e o 
funcionamento e eficácia para a Justiça 
Federal. Os juízes federais Vânila Cardoso 
(SJMG), Priscilla Côrrea (SJRJ) e Frederico 
Koehler (SJPE) comentaram a importância 
desses centros para identificação e 
prevenção das demandas repetitivas.

A juíza federal Priscilla Côrrea afirmou que 
esses espaços devem constar como parte de 
políticas públicas. “Os centros de inteligência 
são justamente uma política pública em prol 
da eficiência e da racionalidade do sistema 
judicial”, avaliou. Vânila Cardoso comentou a 
importância da comunicação no julgamento 
processual e a oportunização desse espaço 
de diálogo nos centros. E Frederico Koehler 
finalizou o debate destacando as notas 

Seminário discutiu a necessidade de aumentar a celeridade 
processual na Justiça brasileira
Ferramentas para aumentar a produtividade do Poder Judiciário e 
diminuir o número de processos repetitivos marcaram o 
I Seminário de Processo Civil AJUFE/IBDP

técnicas produzidas nesses espaços que têm 
a finalidade de garantir maior efetividade e 
eficiência ao sistema de Justiça Federal.

Outro ponto debatido durante o Seminário 
foi o uso de tecnologias como aliadas na 
evolução do julgamento processual. Sob 
a mediação do juiz federal Rafael Leite 
Paulo, o diretor-geral do STF, Eduardo 
Toledo, a diretora do Foro da SJSP, Luciana 
Ortiz, e o advogado Dierle Nunes, falaram 
sobre a evolução dos tribunais na análise 
processual, com o uso da tecnologia.

A juíza federal Luciana Ortiz destacou a 
importância do gerenciamento de dados e 
do uso da inteligência artificial na resolução 
e identificação dos conflitos judiciais. 

“Esse tema se volta para a análise 
de uma área importante para a 
Justiça Federal: os julgamentos 
de processos repetitivos”, 
declarou o magistrado.

A

#EFICIÊNCIA

“Precisamos fazer uma gestão 
dos nossos dados de forma 
consistente porque senão os 
avanços do uso da inteligência 
artificial no Poder Judiciário 
serão pequenos”.

“É importante essa discussão 
e essa parceria com o IBDP. 
Estamos com essa expectativa 
de poder discutir a questão dos 
processos repetitivos não apenas 
na parte teórica, mas também 
na parte prática. Precisamos a 
cada dia reinventar a Justiça 
para fazer sempre mais com menos 
recursos”, finalizou Mendes.

O advogado Dierle Nunes concordou e 
reforçou que “se o Poder Judiciário não 
tiver um gerenciamento de dados para além 
das rotinas internas, não haverá eficácia na 
gestão judicial”.

Já o diretor-geral do STF, Eduardo Toledo, 
explicou o funcionamento do programa 
Victor, uma ferramenta de Inteligência 
Artificial, que permite a leitura de todos os 
recursos extraordinários que sobem para 
a Suprema Corte e identifica quais deles 
estão vinculados a determinados temas de 
repercussão geral.

Para o presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, um evento como esse é a 
possibilidade de mostrar o papel que o 

Poder Judiciário, independente, exerce 
perante a sociedade.
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Participação dos presidentes do STF e STJ
O presidente do Supremo Tribunal Federal 
e do Conselho Nacional de Justiça, ministro 
Dias Toffoli, foi um dos participantes do 
segundo dia de debates. Durante a fala, 
o ministro destacou a importância do 
evento para que sejam aperfeiçoados os 
julgamentos de casos que têm repetição na 
Justiça. “Esse evento, organizado pela AJUFE 
e IBDP, é extremamente importante porque é 
uma junção da magistratura com a advocacia 
e a academia no sentido de aperfeiçoamento 
do sistema judicial. Com isso, daremos 
maior segurança, transparência, eficiência à 
sociedade brasileira.”

O presidente do Superior Tribunal de Justiça 
e do Conselho da Justiça Federal, ministro 
João Otávio de Noronha, foi o responsável 
pelo encerramento do ciclo de debates. 
“Esse evento é importante para que a gente 
possa repensar e refletir qual o papel dos 
tribunais superiores e de primeiro e segundo 
grau a fim de entregar uma prestação 
jurisdicional de qualidade. Justiça justa é 
uma justiça eficaz que realmente resolve 
conflitos de interesse e pacífica as partes e 
não aquela que só entrega formalmente o 
julgamento dos processos”, finalizou.
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Rumos da Justiça Criminal 
são discutidos no 7º 
FONACRIM
Em setembro de 2018, o 7° Fórum 
Nacional dos Juízes Federais Criminais 
(Fonacrim), promovido pela Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), 
reuniu ministros de tribunais superiores, 
magistrados, representantes do 
Ministério Público, além de especialistas 
em direito penal para debater ideias e 
propor soluções práticas para os atuais 
problemas enfrentados pela Justiça 
Criminal brasileira. 

A palestra de abertura, proferida pelo 
ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes, destacou 
os desafios vividos na Justiça Criminal 
brasileira. Ele lembrou o seminário 
“Macrocriminalidade”, realizado pela 
Ajufe em Belo Horizonte, e destacou que 
se houver maior preparo nos Três Poderes 
voltado ao combate da criminalidade, 
os números irão cair. A excessiva 
judicialização de casos foi outro ponto 
ressaltado pelo ministro. 

Nos dois primeiros dias, o 7º Fonacrim 
foi dedicado à programação científica. 
No último dia foram formados grupos de 
discussão para a elaboração de enunciados 
e recomendações administrativas.

Para o presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, o evento foi de extrema 
importância. “O Fonacrim é um fórum 
que vem se consagrando nos últimos 
anos como uma seara importante de 
debate, a qual não só juízes federais são 
ouvidos, mas também representantes 
do Ministério Público, Polícia Federal, 
academia e demais especialistas a fim de 
repensar a Justiça Federal.”

“A palavra norteadora do VII FONACRIM 
é o repensar. E o repensar teve início na 
montagem da comissão organizadora 
com integrantes de todas as cinco regiões 
da Justiça Federal. E na necessidade 
de que fosse dada voz a membros da 
magistratura de todos os graus da 
carreira. E, ainda, o VII FONACRIM é a 
edição com o maior número de mulheres 
palestrantes e participantes”, comemorou 
a coordenadora científica do evento, juíza 
federal Carolline Scofield.

Ou acesse 
www.ajufe.org.br/fonacrim  

#DIREITOPENAL

Acesse a lista dos enunciados 
e recomendações aprovados 
no VII FONACRIM, apontando 

a câmera do smartphone ao 
QR Code.

http://www.ajufe.org.br/fonacom  
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Justiça Federal continua superavitária e 
é destaque na resolução de processos

Anuário da Justiça Federal 2019, divulgado no 
último semestre de 2018 pela editora Conjur, 
revelou que a Justiça Federal permanece 

superavitária, uma vez que seu custo de funcionamento, 
no mesmo período, foi de R$ 11,2 bilhões.

Em 2017, os juízes e juízas federais devolveram aos 
cofres públicos, por meio de execução fiscal, cerca de 
R$ 25,7 bilhões, o que representa 85% do volume total 
(R$ 30,2 bilhões). Isso significa que a Justiça Federal 
arrecadou cerca de R$ 14,5 bilhões a mais que as custas 
de manutenção no ano de referência.

Apesar de a demanda ter diminuído em 2017, foram 
registrados quase 3,5 milhões de casos novos, segundo 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ainda assim, a 
Justiça Federal continua registrando alta produtividade. 

O presidente da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), Fernando Mendes, destacou o papel dos 
magistrados e do investimento em tecnologia. 

O investimento em processo eletrônico para compensar 
a redução de equipe e lidar com a alta demanda 
traz resultado expressivo. Os 138 desembargadores 
federais têm juntos mais de 1 milhão de processos para 
decidir na 2ª Instância, mas há pelo menos cinco anos 
conseguem julgar mais do que se recebe. Em 2017, 
inclusive, reduziram o tamanho do acervo. Entre os 1800 
juízes federais de 1ª instância a produtividade também 
aumentou, apesar do aumento dos casos em tramitação 
- quase 8 milhões.

O TRF da 5ª Região registrou o melhor índice de 
produtividade de 2017: 91%, com destaque para Rio 
Grande do Norte e Alagoas que obtiveram 100% na 
avaliação. Os outros quatro TRFs registraram médias de 
60%. 

Demandas repetitivas
Além do alto índice de produtividade, a Justiça Federal é 
o braço do Judiciário que menos se utilizou do Incidente 
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs), 
novidade incorporada para uniformizar a jurisprudência 
e acelerar a prestação jurisdicional, que acaba sendo 
mais demorado. Dados colhidos pelo CNJ demonstram 
que dos 164 IRDRs admitidos pelos tribunais do país 
até janeiro de 2018, apenas 11 tramitavam na Justiça 
Federal. 

Desafios
O grande desafio da Justiça Federal é reduzir o acervo 
que tem aumentado de ano a ano com o orçamento 
e recursos pessoais disponíveis. Segundo o CNJ, 
o jurisdicionado espera em média dois anos por 
uma sentença. E esse tempo vai de encontro às 
ações tomadas no âmbito dos TRFs para acelerar os 
julgamentos: digitalização processual, uniformização 
dos sistemas, investimentos e novas ferramentas. 

Apesar dos cortes orçamentários, com redução de 
pessoal e investimentos, o Anuário da Justiça Federal 
revelou que os tribunais têm feito adaptações para 
garantir maior eficiência. Exemplos disso são as Câmaras 
Regionais Previdenciárias no TRF-1, a modernização 
tecnológica no TRF-2 e a descentralização com a criação 
de turmas previdenciárias no TRF-4, e o remanejamento 
de vagas para ampliar o número de desembargadores 
nos TRFs das 3ª e 5ª Regiões.

“Esse bom resultado se deve, principalmente, 
à alta produtividade dos magistrados e ao 
investimento em ferramentas que aceleram o 
julgamento processual”.

O

#ECONOMIA
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Em 2018, a Justiça Federal aumentou em mais de R$ 57 
milhões a autorização de pagamentos de precatórios 
e RPVS relacionados ao Fundo do Regime Geral da 
Previdência Social e do Fundo Nacional Assistência 
Social, comparado a 2017. Foram liberados cerca de 
R$ 7,28 bilhões no período. 

Os dados do Conselho da Justiça Federal apontam que 
houve significativo aumento de janeiro a novembro 
de 2018 no pagamento de benefícios previdenciários 
e de assistência social. Por essa razão, a liberação 
dos recursos pelos Juizados Especiais Federais 
representou grande injeção de recursos na economia 
nacional. 

Segundo o levantamento, foram pagos mais de 
4,85 bilhões em precatórios na Justiça Federal em 
2018. Desse montante, quase R$ 4,7 bilhões foram 
relacionados a benefícios previdenciários. Já as 
requisições de pequeno valor (RPVs), que são pagas 
em sessenta dias após a requisição, representaram 
R$ 2,424 bilhões, mais de R$ 50 milhões acima da 
média de 2017, quando foram pagos R$ 2,375 bilhões 
em benefícios previdenciários e de assistência social.

Veja os dados ao lado:

Fonte: Conselho da Justiça Federal (CJF)/2018

Pagamentos de precatórios autorizados pela 
Justiça Federal representaram injeção de R$ 7,2 bilhões 
na economia brasileira em 2018

ANO RPVs VALOR (R$)

Unidade orçamentária

Unidade orçamentária

2017

2018

FRGPS

FRGPS

Total FRGPS + FNAS 2017

Total FRGPS + FNAS 2018

FNAS

FNAS

2.196.664.695,82

2.258.051.892,31

2.375.381.598,67

2.424.588.941,97

178.716.902,85

166.537.049,66

ANO Precatórios VALOR (R$)

Unidade orçamentária

Unidade orçamentária

2017

2018

FRGPS

FRGPS

Total FRGPS + FNAS 2017

Total FRGPS + FNAS 2018

FNAS

FNAS

4.695.768.913,00

4.736.023.494,00

4.851.723.754,00

4.859.848.472,00

155.954.841,00

123.824.978,00
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Para o coordenador científico do evento, 
juiz federal Antônio César Bochenek, 
o FONAJEF mantêm a cada ano sua 
importância no cenário jurídico por se 
consolidar pelas inovações e propagação 
das boas práticas, de maneira que a 
prestação jurisdicional se torne cada vez 
melhor.

Ao final do XV FONAJEF, os magistrados 
aprovaram a Carta de Foz do Iguaçu 
(leia na página ao lado) e os enunciados, 
alterações legislativas e recomendações 
formulados pelos grupos de trabalho. 

#JEFS

Acesse a publicação eletrônica do 
XV FONAJEF, apontando a câmera 
do smartphone ao QR Code.

“A participação alinhada 
ao entendimento do trabalho 
realizado por todos os juízes 
federais do Brasil foi de suma 
importância, pois revelou 
práticas exitosas realizadas 
que podem ser aplicadas 
e aperfeiçoadas em todo 
território nacional”, completou 
Bochenek.

15º FONAJEF propõe discussão de boas práticas 
para aumentar a eficiência e os resultados de 
juizados especiais

15ª edição do Fórum Nacional 
dos Juizados Especiais Federais 
ocorreu em outubro de 2018, em 

Foz do Iguaçu (PR). O evento contou com 
discussões importantes sobre a gestão 
e o processo de inovação nos Juizados 
Especiais Federais (JEFs). 

Inicialmente, painelistas abordaram a 
questão do laudo eletrônico nas perícias 
dos Juizados Especiais, aspectos 
institucionais da Turma Nacional de 
Uniformização da Jurisprudência 
e o funcionamento dos centros de 
inteligência da Justiça Federal.

Além desses temas, representantes 
dos cinco Tribunais Regionais Federais 
apresentaram as boas práticas 
desenvolvidas para aperfeiçoar a rotina 
dos JEFs. Dentre elas, a conciliação 
humanizada, os modelos de gestão 
judicial, inovações na gestão cartorária, 
a itinerância fluvial cooperativa na 
Amazônia, o Banco de laudos, entre 
outras.

Inovação
A inovação dessa edição permitiu que os 
participantes pudessem enviar propostas 
de enunciados, alterações legislativas e 
recomendações antes mesmo do início 
do Fórum.

E magistrados que não puderam ir a 
Foz do Iguaçu também participaram 
do processo por meio do aplicativo da 
Ajufe disponível para iOS e Android. A 
publicação com as sugestões aprovadas 
foi divulgada após o encontro, contendo 
artigos dos participantes sobre os temas 
discutidos. Acesse no QR Code abaixo.

A

Acesse os enunciados e 
recomendações aprovados no 

Fórum, apontando a 
câmera do smartphone 

ao QR Code.

Ou acesse 
www.ajufe.org.br/fonajef

http://www.ajufe.org.br/fonacom  
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Magistrados reunidos no IV FONEF 
aprovam sugestões para 
aumentar efetividade da 
execução fiscal

Em dezembro de 2018, a capital paulista 
foi palco do 4º Fórum Nacional de 
Execução Fiscal (FONEF). O objetivo do 
evento, promovido pela Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (AJUFE) a cada 
ano, é o debate sobre a uniformização 
e eficiência dos procedimentos afetos 
à execução fiscal. O foco central está na 
discussão de propostas que confiram 
maior celeridade e qualidade na 
tramitação da cobrança dos executivos 
fiscais, buscando, ainda, diminuir a taxa 
de congestionamento na Justiça Federal.

O presidente da Ajufe iniciou o evento 
destacando a atuação da Justiça 
Federal no atual modelo de arrecadação 
da dívida ativa, revelada no Anuário 
produzido pelo Conjur, e os desafios 
existentes nessa seara. “O Fonef é mais 
um espaço para que a gente possa trazer 
esse debate, provocar essa reflexão e, 
na medida do possível, para que a Ajufe 
possa encaminhar propostas de soluções 
efetivas que permitam essa binômio de 
efetividade e segurança jurídica quanto à 
execução fiscal”, avaliou Mendes.

A presidente do TRF3, Therezinha 
Cazerta, também participou da abertura e 
destacou o papel do FONEF na discussão 
de novas soluções para alcançar a 
execução fiscal processual. 

Durante três dias, juízes, procuradores e 
advogados que estiveram presentes no 
Fórum discutiram as garantias do crédito 
tributário no processo administrativo 
e na execução fiscal, negócios jurídicos 
processuais, resultados do novo RDCC e o 
uso da tecnologia na execução fiscal.

Ao final do Fórum, os participantes 
aprovaram enunciados e recomendações 
que visam a melhor eficiência das 
Varas de Execução Fiscal existentes no 
país. Dentre as propostas aprovadas 
estão o aumento do investimento em 
tecnologia para diminuir o acervo das 
execuções fiscais e o compartilhamento 
de boas práticas. (acesse os enunciados 
e recomendações aprovados no QR Code 
ao final da matéria).

Além dos enunciados e recomendações, 
os magistrados aprovaram a Carta 
de São Paulo, que reforça o debate 
sobre a uniformização e eficiência dos 
procedimentos relacionados à execução 
fiscal, visando a celeridade e qualidade 
na tramitação da cobrança dos executivos 
fiscais.

Leia a Carta de São Paulo na página ao 
lado.

Acesse os enunciados e 
recomendações aprovados no 

Fórum, apontando a 
câmera do smartphone 

ao QR Code.

#COBRANÇAFISCAL

Ou acesse 
www.ajufe.org.br/fonef

“A execução fiscal é sempre 
uma preocupação pelo grande 
volume que ela apresenta no 
dia a dia de acervo e processos 
arquivados. Estamos sempre 
procurando pensar e repensar 
alternativas para encontrar 
uma solução efetiva para o 
processamento e a finalização 
desses processos”, avaliou.

http://www.ajufe.org.br/fonacom  
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Com o objetivo de debater a 
importância da igualdade racial, a 
Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe) promoveu, em novembro 
do ano passado, a II Semana da 
Consciência Negra. Uma roda de 
debates, transmitida pelas redes 
sociais da Ajufe, discutiu a necessidade 
de superação da desigualdade racial 
existente na sociedade.

Os debatedores também destacaram as 
decisões da Justiça Federal, refletindo a 
conjuntura político racial no Brasil. Sob 
a mediação do diretor da Ajufe, Antônio 
José de Carvalho Araújo, e da juíza federal, 
Alcioni Escobar, os internautas tiveram 
suas participações registradas. O ciclo 
de discussões contou com magistrados, 
acadêmicos, militantes e representantes 
de religiões de matrizes africanas.

Roda de discussões
Inicialmente, o Frei David Santos 
comentou a questão das cotas raciais e 
os atuais avanços. “Nós conquistamos a 
decisão favorável do STF, que reconheceu 
a constitucionalidade da lei de cotas 
raciais, sendo necessário consolidar as 
conquistas”, afirmou.

A militante do movimento Força Afro, 
Hunsó Delewá Tatiane Oliveira, também 
reforçou a importância da educação 
para a promoção da igualdade. 
“Nós queremos sim nosso direito de 
vestirmos nossos trajes africanos, em 

#CICLODEDEBATES

Segunda edição da Semana da Consciência Negra 
alcança público de mais de 12 mil pessoas 

Evento foi realizado no início de novembro de 2018, em alusão ao Dia Nacional da 
Consciência Negra

qualquer momento, lugar, sem sermos 
apedrejados, massacrados”.

Quando questionado sobre a justificativa 
do evento, o professor Adilson José 
Moreira destacou a necessidade de 
conscientização da população. “Por 
que uma semana da Consciência 
Negra? Porque nós precisamos ter 
uma compreensão muito profunda dos 
diversos mecanismos responsáveis 
pela marginalização e formas de 
marginalização que não afetam pessoas 
brancas”, afirmou.

O deputado federal Paulão também 
participou do evento registrando 
que “o Legislativo e o Judiciário têm 
responsabilidade na promoção de 
políticas públicas para se reduzir a 
desigualdade racial”.

Levando em conta essa responsabilidade, 
o juiz de direito e presidente da AMAGIS-
DF, Fábio Esteves, avaliou que é preciso 
trazer a discussão à magistratura “para 
que consigamos fazer uma reflexão dos 
nossos arranjos sociais ao longo da 
história, o produto disso é essa atividade 
promovida pela Ajufe”.

“Utilizando como metáfora a 
imagem da Justiça, de olhos 
vendados, é momento de abrir o 
campo de visão da magistratura 
para além da branquitude”, 
finalizou Raupp.

“Sabemos que não conseguiremos 
nada se não frequentarmos 

escolas, se não interagirmos 
com o Poder Judiciário. A maior 

arma [...] de seu povo é uma 
caneta, é a inteligência. Mas é 
preciso discutir a igualdade”, 

destacou o Pai Ivanildo 
Ty Xangô, representante do 

Candomblé.

Transmissão nas redes
Assim como na “1ª Semana da Consciência 
Negra”, realizada em 2017, o evento de 2018 
também foi transmitido nas redes sociais, 
permitindo a participação dos internautas. 
Nessa última edição, mais de 12 mil 
pessoas foram alcançadas no Facebook, 
com envolvimento de quase 900 pessoas 
comentando, curtindo e compartilhando as 
informações sobre o evento.

Assista ao Ciclo de debates no 
canal da AJUFE no Youtube 
(youtube.com/tvajufe).

Encerrando o ciclo de debates, o 
desembargador federal Roger Raupp Rios 
falou sobre a função essencial do Judiciário 
na promoção da igualdade racial. 
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O presidente da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), Fernando Mendes, participou 
da 5ª edição do Simpósio Internacional de 
Direito (Consinter), promovido pela Editora 
Juruá, na Universidad Complutense de Madrid, 
Espanha.

O evento ocorreu entre os dias 17 e 19 de outubro 
de 2018, e teve o objetivo de servir como um 
espaço de reunião para alunos e pesquisadores, 
que puderam discutir os resultados de suas teses 
de mestrado e doutorado, bem como trocar 

A capital espanhola recebeu, no mês de outubro, renomados juristas 
brasileiros para discutir trabalhos acadêmicos

5º Simpósio Internacional de Direito é realizado em Madrid

conhecimentos e experiências. A apresentação 
de estudos científicos inéditos foi o ponto alto 
do Simpósio.

A programação contou com especialistas de 
todo o mundo e, nessa edição, participaram os 
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e o 
presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
João Otávio de Noronha. O responsável pela 
cerimônia de encerramento foi o ex-presidente 
da Ajufe e juiz federal, Antônio César Bochenek.

#ACONTECEU

Com a presença de ministros das Cortes 
Supremas, parlamentares, autoridades 
e futuros ministros do próximo Governo, 
o presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), Fernando Mendes, 
também foi um dos convidados a participar 
da cerimônia de diplomação do presidente 
eleito, em 2018, Jair Bolsonaro, e seu vice, 
general Mourão Heleno, no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), no último dia 10 de dezembro.

A entrega do diploma oficializou o resultado 
das urnas e foi o último passo do processo 
eleitoral para que os novos dirigentes 
estivessem aptos para a posse, que ocorreu 
no dia 1º de janeiro de 2019. A chapa de 
Bolsonaro recebeu 57,7 milhões de votos nas 
Eleições de 2018.

Cerimônia de diplomação 
do presidente eleito Jair 
Bolsonaro, no TSE

Em setembro de 2018, o presidente da 
Associação dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), Fernando Mendes, compareceu 
ao lançamento do livro “30 anos da 
Constituição Brasileira: Democracia, Direitos 
Fundamentais e Instituições”, organizado 
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal 
Dias Toffoli. 

A obra reúne artigos de membros da 
Suprema Corte, juristas, políticos, cientistas 
e operadores do Judiciário, e comemora os 
trinta anos da Constituição da República de 
1988. 

O ex-presidente da Ajufe, Antônio César 
Bochenek, também acompanhou a 
solenidade.

Ajufe comparece ao 
lançamento da obra “30 
anos da Constituição 
Brasileira”, organizada 
pelo ministro do STF Dias 
Toffoli
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Durante a visita, o presidente da AJUFE apresentou a 
galeria de ex-presidentes da Associação ao chefe da 

missão da OIM no Brasil, Stéphane Rostiaux.

#ACONTECEU

O jornal Correio Braziliense realizou, no mês de 
setembro de 2018, o debate “10 medidas contra 
o mercado ilegal: os 3 Poderes unidos contra o 
Crime Organizado”, na sede do jornal, em Brasília.

Entre os debatedores, estiveram presente o 
presidente da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), Fernando Mendes, como 
participante do terceiro painel de debates com 
o tema “Poder Judiciário e Ministério Público 
Federal: como atacar a percepção de impunidade 
e o papel do MPF como guardião da Lei”. O 
objetivo foi o de mostrar quais pontos causam, 
perante a sociedade, a sensação de impunidade 
diante de decisões judiciais e penas aplicadas a 
presos de corrupção, contrabando, lavagem de 
dinheiro e falhas na tributação, assim como os 
devedores contumazes.

Durante o debate, Mendes defendeu mudanças 
no âmbito criminal. “A Ajufe defende a 
necessidade de uma revisão do nosso sistema 
penal, para que possamos ter um modelo de 
efetividade da tutela. Esse é o grande problema 
que enfrentamos hoje: nós temos um padrão 
penal que não se traduz em uma efetiva punição, 
e essa ideia de que o sistema não funciona, revela 
mais um dado de que a prática criminosa vale a 
pena”, explicou o magistrado.

Ao final, o presidente da Ajufe encerrou sua 
participação com um olhar otimista para o futuro 
do Brasil. “Nós estamos no caminho, é esse 
tipo de debate que deve acontecer, esse tipo de 
discussão que envolva não só o Poder Judiciário, 
o Ministério Público, mas também a sociedade 
civil, e o empresariado. Nós temos que cada vez 
mais nos envolver [a sociedade], cobrar e temos 
que mudar esse paradigma”, destacou.

O evento reuniu especialistas e autoridades 
para dialogar sobre medidas para acabar com a 
criminalidade, aumentar a segurança e conter 
o mercado ilegal, uma das maiores ameaças à 
sociedade brasileira atualmente.

Ajufe é uma das entidades 
convidadas para debater a 
criminalidade e o mercado 
ilegal em seminário 
promovido por jornal da 
capital federal

Entidades firmaram parceria para 
trabalhar questões ligadas aos 
migrantes vulneráveis

A Associação dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) e a Organização Internacional para 
as Migrações (OIM), da Organização das 
Nações Unidas (ONU), assinaram, no mês de 
setembro de 2018, termo de cooperação, em 
Brasília (DF).

O presidente da Ajufe, Fernando Mendes, 
representou a entidade durante o encontro 
com o chefe da missão da OIM no Brasil, 
Stéphane Rostiaux, e o coordenador de 
projetos Marcelo Torelly.

Mendes destacou que a parceria entre a 
AJUFE e a OIM é de extrema importância 
para que, em conjunto, as instituições 
possam trabalhar em questões ligadas ao 
acesso à Justiça por parte de migrantes 
vulneráveis - a exemplo da crise em Roraima 
e das estrangeiras encarceradas como mulas 
do tráfico de drogas nas fronteiras do País.

Acordo de cooperação 
entre Ajufe e OIM é 
assinado em Brasília

“Diante do acordo, pretendemos também 
contribuir para o fortalecimento da 
investigação e judicialização em matéria 
de tráfico de pessoas, com a análise 
individualizada de cada caso, devolvendo 
a cidadania aos indivíduos em situação 
de vulnerabilidade decorrente de fluxo 
migratório, provocado, em alguns casos, por 
crise humanitária”, declarou o presidente da 
Ajufe.

Para o chefe da missão da OIM no Brasil, 
Stéphane Rostiaux, o papel dos juízes é 
extremamente importante em casos como 
a luta contra o tráfico de pessoas. “Hoje é 
um dia importante, pois assinar este acordo 
com a Ajufe nos permitirá promover ainda 
mais a proteção aos direitos dos imigrantes, 
obviamente, mas também promover uma 
imigração que seja mais digna, mais segura e 
ordenada”, concluiu.



Mais de trinta crianças, entre meninas e meninos de 5 a 12 anos de 
idade, filhos ou netos de associados e filhos de colaboradores da 
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), participaram do 
“3º Concurso de Desenhos da AJUFE”, promovido entre setembro e 
novembro de 2018. Sob o tema “As Tradições Regionais Brasileiras 
pelo olhar das crianças – lendas, folclore, costumes e hábitos”, as 
crianças desenharam e pintaram detalhes de suas cidades.

Por conta da faixa etária dos participantes, os desenhos foram 
separados em duas categorias: A - de “5 a 8 anos”; e B - de “9 a 12 
anos”. O concurso recebeu ao todo 31 inscrições.

Julgamento
Os desenhos foram avaliados por uma Comissão Julgadora, formada 
pelos juízes federais e diretores da Ajufe Carolline Scofield Amaral 
(diretora), Cristina de Albuquerque Vieira (diretora de revista), 
Eduardo André Brandão de Brito Fernandes (primeiro secretário) e 
Lincoln Rodrigues de Faria (diretor de relações institucionais).

Todos os participantes receberam medalha de participação, 
certificado e um kit de material para desenho da Faber Castell.

Veja a lista com os participantes do 3º Concurso:

Em concurso, a AJUFE selecionou 12 desenhos para 
ilustrar cada mês

Tradições Regionais 
Brasileiras ilustram o 
Calendário 2019 da AJUFE

Aponte a 
câmera do 
smartphone 
ao QR Code e 
conheça os 

desenhos do 3º Concurso.

Selecionados para o Calendário 2019

Daniel Ajnhorn Mattiello (janeiro)
Bernardo Meira Pires de Campos (fevereiro)

Luiza Faqueti Micheloti (março)
Guilherme Pozzer Libonati de Abreu (abril)
Sofia Cruz Rodrigues Espirito Santo (maio)

Beatriz Pereira Almasi (junho)
Maya Gaspar Macrini (julho)

Sabrina Menegotto Pozenato Tavares (agosto)
Helena Baldresca Romano Mendes (setembro)

Rafaela Andrade Lotufo (outubro)
Gabriela Zarzar Valadares Queiroz (novembro)

Marina Ferro Ramos (dezembro)

Demais participantes
Ana Luísa de Castro Tamantini

André Gasparini Tavares
Anna Clara Lustosa Silva Araújo
Arthur Pozzer Libonati de Abreu

Camille Facina de Oliveira Santoro
Eduarda Lustosa Silva Araújo
Gabriela Escobar Costa Alvim

Gabriela Meirim Chalu Barbosa Belleza
Giuliana Beatriz Amaral Godinho da Costa
Heitor Albuquerque Machado Cavalcanti

Heitor Bernardo Costa de Souza
Homero Pinto Lemmertz

João Davi Nascimento Alves
Laís de Linhares Jacobsen

Letícia Brune Fischer
Letícia Pinto Lemmertz

Rafaela Whitehurst Lustosa
Sofia de Linhares Jacobsen

Sophia Bohrer Bozzetto



O presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), Fernando Mendes, 
participou da abertura do “12º Encontro 
Nacional do Poder Judiciário”, no último 
mês de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR).

Durante a abertura, Mendes destacou que 
a Ajufe incentiva e apoia a realização de 
eventos dessa natureza. “Buscamos além 
da eficiência do sistema, a transparência de 
suas ações e a necessária segurança jurídica. 

E para que isso ocorra é fundamental que 
tenhamos uma magistratura valorizada e 
independente. Esses são os nossos maiores 
propósitos”, avaliou.  

O evento, sob a coordenação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), reuniu 
presidentes dos 91 tribunais brasileiros. O 
evento teve como objetivo debater e aprovar 
metas nacionais e específicas do Judiciário 
para o ano de 2019.
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No mês de novembro de 2018, o presidente 
da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), Fernando Mendes, o diretor 
de assuntos legislativos, Nelson Alves, e 
o presidente da Ajufesp, Bruno Lorencini, 
participaram do “II Ciclo Internacional de 

O diretor de assuntos jurídicos da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Marcelo 
Micheloti, reuniu-se, no último mês de dezembro, 
com a secretária-geral do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), Simone dos Santos Lemos, e o 
diretor executivo de planejamento e orçamento 
do CJF, Gustavo Bicalho.

Durante a reunião, o diretor da Ajufe falou sobre 
assuntos de interesses da magistratura federal 
como o pagamento de passivos e o projeto de 
criação de cargos administrativos.

Ajufe participa de ciclo 
internacional de estudos 
em Nova Iorque

Diretor da Ajufe reúne-se com 
secretários do CJF para tratar 
de temas de interesse dos 
magistrados federais

#ACONTECEU

No início de setembro de 2018, o corregedor 
Nacional de Justiça, ministro Humberto 
Martins, e o corregedor-geral da Justiça Federal, 
ministro Raul Araújo, firmaram termo de 
cooperação técnica para viabilizar o intercâmbio 
de informações e o alinhamento das ações 
administrativas entre as corregedorias. O 
presidente da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), Fernando Mendes, acompanhou a 
cerimônia de assinatura do referido termo.

A medida visa otimizar a utilização dos recursos 
públicos disponíveis, garantindo maior eficácia 
dos atos praticados pela Corregedoria Nacional 
de Justiça, com menor custo.

Corregedorias da Justiça 
assinam termo para integrar 
atos e informações

Estudos da AJUFE/AJUFESP – Diálogos 
Acadêmicos: Brasil e EUA, em Nova Iorque 
(NY)”.

O evento, promovido pela AJUFESP, com o 
apoio da AJUFE, contou com palestras sobre 
o cenário político e econômico do Brasil, 
visitas ao Consulado Brasileiro em Nova 
Iorque, ao Tribunal de Falências dos Estados 
Unidos e à Columbia University.

Encontro Nacional do Poder Judiciário 
discute metas para 2019
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I Encontro Magistratura e Equidade de 
Gênero debate as perspectivas e desafios 

na 5ª Região
O vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), 
Júlio Coelho, da 5ª Região, participou do “I Encontro Magistratura e 
Equidade de Gênero – Perspectivas e desafios na 5ª Região”, no mês de 
outubro de 2018, em Pernambuco.

O debate ocorreu na sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e foi 
promovido pela Associação dos Juízes Federais da 5ª Região (REJUFE). O 
objetivo do encontro foi o debate de estratégias e desafios relacionados à 
equidade de gênero e dos reflexos do tema no contexto da magistratura.

Magistradas de todo o país reuniram-se, 
em agosto de 2018, no Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região em São Paulo, para a 
criação da Frente das Mulheres Magistradas, 
com a finalidade de discutir a participação 
feminina no Poder Judiciário e formular 
uma pauta comum de atuação.

A criação da Frente das Mulheres Magistradas 

Frente das Mulheres Magistradas firma compromisso entre 28 associações do país

tem o objetivo de identificar pontos de 
convergência entre as entidades de classe da 
magistratura em favor das suas associadas 
mulheres e do aumento da sua participação 
no espaço público, garantindo a autonomia 
de cada entidade nas suas deliberações 
sobre o tema, mas estabelecendo um ideal 
de cooperação e produção de informações de 
qualidade sobre os itens aprovados na Carta.

Aponte a 
câmera do 
smartphone 
ao QR Code e 
acesse a íntegra 

da Carta de São Paulo, manifesto 
da Frente das Mulheres Magistradas.

#ACONTECEU

Associados da AJUFE participam de curso 
em Göttingen,  na Alemanha

Entre os dias 1 e 5 de outubro, a Ajufe foi representada, em Göttingen, 
na Alemanha, por sete juízes federais no curso “Fundamentos do 
Direito Penal e Processual Penal Alemão, Europeu e Internacional”, 
ministrado na Escola Alemã de Ciências Criminais (EACC). Essa 
edição do curso teve a participação dos principais professores de 

Direito Penal e Processo 
Penal da Alemanha, como 
Roxin, Ambos e Frische, 
dentre outros.
 
Participaram do curso o 
ex-presidente da Ajufe, 
Roberto Veloso, e os juízes 
federais Paulo Augusto 
Moreira Lima, Cíntia 
Menezes Brunetta, Silvia 
Melo Da Matta, Stefan 
Hartmann, Leoberto 
Simão Schmitt Junior, 
Luiz Antonio Ribeiro da 
Cruz, Ian Legay Vermelho 
e Luciana Dias Bauer.
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Ajufe participa da abertura da 9ª Conferência 
Internacional da IACA, em Foz do Iguaçu

A International Association for Court 
Administration (IACA) promoveu, no mês 
de setembro de 2018, a nona Conferência 
Internacional, realizada em Foz do Iguaçu 
(PR), que teve como objetivo a discussão da 
gestão dos tribunais.

Representando a Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe) estiveram presentes 
o presidente, Fernando Mendes, a vice-
presidente da Ajufe na 4ª Região, Patrícia 
Panasolo, o diretor Richard Ambrosio, os 

ex-presidentes da Ajufe Vladimir Passos e 
Antônio César Bochenek, e o juiz federal 
Fernando Quadros.

A temática da conferência em 2018 foi “The 
rule of law in a multicultural world”, com foco 
em quatro áreas: construção de estruturas 
institucionais fortes e competentes; acesso 
igualitário à Justiça; a caminho da tolerância 
zero para a corrupção; e abordagens 
tecnológicas inovadoras.

#ACONTECEU Última sessão do CJF em 2018
O presidente da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), Fernando Mendes, o vice-
presidente na 3ª Região, Carlos Delgado, o 
secretário-geral, Rodrigo Coutinho, e o presidente 
eleito da AJUFEMG, Ivanir César Ireno Júnior, 
participaram da última sessão, do ano 2018, do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), em dezembro. 

Na pauta, estava o pedido de consulta, de 
interesse da Ajufe, acerca da incidência do 
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 
sobre a correção monetária e juros referentes a 
pagamentos em atraso de valores do próprio ou 
de exercícios anteriores. 

Após pedido de vista, a conselheira Therezinha 
Cazerta acompanhou o voto do relator, o 
conselheiro André Fontes, que entendeu 
que quando se tem rendimentos recebidos 
acumuladamente referentes a passivos do 
mesmo exercício do recebimento, há que se 
reconhecer a incidência do IRRF sobre a renda. 
Os entendimentos, segundo o voto, refletem 
tanto a situação normativa fazendária que incide 
sobre a Administração quanto o entendimento 
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Na sequência, o conselheiro Carlos Moreira Alves 
pediu vista.

Ao final da sessão, o presidente do STJ e do CJF, 
ministro João Otávio de Noronha, agradeceu 
o empenho dos conselheiros, ministros, 
funcionários e demais representantes no ano de 
2018. E destacou a colaboração da Ajufe durante 
o período junto ao CJF. “Agradeço a participação 
cordial e participativa da Ajufe neste ano que 
passou, diante do ótimo diálogo e colaboração 
que vem prestando ao CJF. A Ajufe ainda tem 
trabalhado muito junto ao Congresso Nacional 
para aprovação das leis e normas de interesse da 
magistratura federal”, finalizou Noronha. 
 
A corregedora-geral da Justiça Federal, Maria 
Thereza de Assis Moura, também anunciou as 
datas das inspeções dos Tribunais Regionais 
Federais em 2019. Na 1ª Região, ocorrerá de 6 a 
17 de maio, na 4ª Região, de 12 a 16 de agosto, e 
na 5ª Região de 21 a 25 de outubro.

O presidente da Ajufe, Fernando Mendes, o 
vice-presidente na 2ª Região, Flávio Lucas, 
e o diretor de comunicação, Paulo André 
Espirito Santo, e o desembargador federal 
Abel Gomes, participaram do lançamento 
do livro “A República que Ainda Não Foi”, 
coordenado pelo ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso 
e pela professora Patrícia Perrone Campos 
Mello, no final de setembro de 2018, em 
Brasília.

A obra reúne artigos que refletem sobre o 
processo constituinte do texto, a efetivação 
dos direitos fundamentais inscritos na Carta, 
a atuação do STF na aplicação das normas 
e as mudanças recentes do Direito por 
influência da Constituição.

Ministro Luís Roberto 
Barroso lança livro sobre 
os 30 anos da Constituição

O presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), Fernando Mendes, 
o diretor de assuntos jurídicos, Marcelo 
Micheloti, e o diretor cultural, Ilan Presser, 
receberam, no mês de outubro de 2018, 
representantes da Secretaria de Segurança 
Pública do Distrito Federal, na sede da 
Associação, em Brasília. Participaram da 
reunião o subsecretário de administração 
geral da secretaria, Álvaro Henrique, a 
coordenadora de Gestão de Pessoas da pasta, 
Daniela França, e o advogado Davi Moraes.

A visita foi uma troca de experiência entre 
as instituições sobre a questão carcerária 
na capital do país. Dentre os objetivos da 
Secretaria de Segurança Pública do DF, está 
a ampliação do sistema de monitoramento 
de presos também com a Justiça Federal. 
A parceria, que já existe com o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, possibilitou 
a ampliação do número de tornozeleiras 
eletrônicas no início do ano.

Ajufe recebe visita 
institucional da Secretaria 
de Segurança Pública do 
Distrito Federal
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No início do mês de agosto de 2018, após a 
Câmara dos Deputados aprovar o Projeto de Lei 
27/2016, por maioria de votos o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu incluir o reajuste salarial 
para magistrados de 16,38% no orçamento da 
União para 2019. Ao longo dos anos, a Ajufe, 
ao lado das entidades que compõem a Frente 
Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), trabalhou intensamente para 
que a recomposição fosse prevista.

A então presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, 
havia apresentado o orçamento sem a previsão 
do reajuste, mas submeteu a matéria ao plenário.

A votação
O ministro Ricardo Lewandovski abriu a 
divergência pleiteando a inclusão do percentual 
já encaminhado ao Congresso Nacional e que 
trazia recomposição parcial até 2015. O voto 
foi acompanhado pelos ministros Luís Roberto 
Barroso, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes.

Já os ministros Celso de Melo, Edson Fachin, 
Cármen Lúcia e Rosa Weber votaram contra a 
inclusão da previsão orçamentária.

Em novembro, o Senado Federal aprovou 
o reajuste de subsídios da Magistratura e 
do Ministério Público, em 16,38%, com 41 
votos favoráveis e 16 contrários. A revisão da 
remuneração contempla os vencimentos dos 
ministros do STF e do procurador-geral da 
República. A proposta após aprovação na Casa 
seguiu para sanção presidencial.

No dia 13 do mesmo mês, a Ajufe se reuniu com a 
Frentas para discutir estratégias frente ao Poder 
Executivo para que o reajuste dos subsídios, já 
aprovados pelo Legislativo, fosse sancionado 
pelo então presidente da República, Michel 
Temer.

Durante a reunião, ainda foi elaborado um 
ofício para ser entregue ao Palácio do Planalto 
justificando a necessidade de sanção do projeto 
que reajustou os vencimentos em 16,38%.

Entendendo o PL 27/2016
Passo a passo do reajuste para os 

magistrados desde agosto de 2018CNJ aprova 
regulamentação da ajuda 

de custo para moradia

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
aprovou, em dezembro de 2018, a resolução 
que regulamenta o pagamento da ajuda 
de custo para moradia. A partir da decisão, 
o benefício se tornou válido apenas para 
juízes e desembargadores transferidos para 
cidades sem imóvel funcional e que não 
possuam imóvel próprio na cidade.

A regulamentação seguiu determinação 
do ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux, que também veda qualquer 
distinção entre os membros da Magistratura 
e do Ministério Público.

Durante a sessão, o presidente do STF 
e do CNJ, Dias Toffoli, destacou que a 
uniformização traz transparência ao Poder 
Judiciário. “A resolução aprovada nesta 
Corte por esta iniciativa de trazer essa 
proposta é um passo muito grande na 
transparência deste Poder que é um dos 
responsáveis pela democracia e pelo Estado 
Democrático de Direito no país”, afirmou 
Toffoli.

Acompanharam a sessão do CNJ o presidente 
da Associação dos Juízes Federais do Brasil, 
Fernando Mendes, o vice-presidente na 2ª 
Região, Flávio Lucas, o primeiro secretário, 
Eduardo André Brandão, o secretário-
geral, Rodrigo Coutinho, e o presidente da 
AJUFEMG, Ivanir César Ireno Júnior.
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#LEGISLATIVO

A Associação dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) participa, de forma ativa, das 
discussões do cenário legislativo do País, 
contribuindo com argumentos transparentes 
tanto com a Câmara dos Deputados quanto 
com o Senado Federal. A participação 
efetiva da Ajufe, nesse contexto, se dá por 
meio de proposições legislativas, audiências 
públicas, ações judiciais e procedimentos 
que sejam sensíveis aos magistrados 
federais. 

É este o caso do projeto de lei nº 7.735/17, 
que trata da criação do Fundo Especial 
da Justiça Federal (FEJUFE). Após intenso 
trabalho legislativo realizado pela diretoria 
da Ajufe em 2018, o projeto foi aprovado, 
por unanimidade, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara 
dos Deputados, em dezembro de 2018. O 
relator, deputado Sérgio Zveiter, votou pela 
“constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do PL”, sendo acompanhado 
pelos demais parlamentares presentes na 
sessão.

Também em dezembro, o presidente da 
Ajufe acompanhou o presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de 
Noronha, em reunião com o presidente 
da Casa, deputado Rodrigo Maia, a fim de 
apresentar ao parlamentar a importância 
estratégica da criação do Fundo para a 
Justiça Federal e de sua votação no Plenário 
da Câmara. 

Nas semanas que antecederam a aprovação 
do projeto, a Associação intensificou o 
trabalho junto ao Congresso Nacional, 
apresentando nota técnica sobre o assunto, 
com as principais defesas. O projeto aguarda 
votação.

Outras proposições
Em 2019, com o início da nova legislatura, a 
Diretoria da Ajufe, além de dar continuidade 
ao trabalho constante pela valorização e 
pela independência da Magistratura Federal, 
atuará em pautas institucionais relevantes, 
apoiando projetos importantes que estão 
em debate no Congresso Nacional. Em 
especial, àqueles voltados ao combate da 
criminalidade organizada e que buscam, 
a partir da racionalização da atuação da 
Justiça Criminal, dar maior efetividade ao 
sistema penal brasileiro.

Nesse mesmo sentido, o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou 
que deve apresentar em fevereiro de 2019 
um projeto de lei anticrime que pretende, 
entre outras coisas, importar o modelo de 
plea bargain para o Brasil. O plea bargain 
é uma espécie de acordo penal em que o 
Ministério Público oferece ao réu pena mais 
branda diante da confissão de crime e, 
consequentemente, o fim do processo. 

Ajufe intensifica trabalho associativo junto ao 
Congresso Nacional

Associação participa das discussões do cenário político brasileiro, contribuindo em 
audiências públicas, com proposições legislativas e ações judiciais

“Projetos como os que preveem 
os ‘acordos de não persecução 
criminal’ – plea bargain -, 
que estabelecem a criação de 
varas colegiadas especializadas 
para o combate à criminalidade 
organizada, os que criam 
instrumentos mais eficazes para 
investigação das organizações 
criminosas, que estabelecem o 
agravamento das penas para as 
formas qualificadas de crimes 
graves, que tratam da constrição 
financeira das organizações 
criminosas, e que definem o 
fortalecimento da prova pericial, 
dentre outros, serão debatidos e 
apoiados pela Ajufe como medidas 
prioritárias a serem adotadas 
pelo novo presidente, novos 
ministros e por um Congresso 
renovado, de maneira democrática 
e transparente”, exemplificou o 
presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes.



Parcerias preveem descontos e benefícios nos mais variados tipos de serviços, 
como passagens aéreas e cursos de pós-graduação

Novos convênios firmados em 2018 e 
renovações para 2019

Em 2018, a Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe) fechou cerca de 20 acordos, 
entre novos parceiros e renovações, para 
o Clube Ajufe de Vantagens. A plataforma 
está disponível na Intranet Ajufe* e pode 
ser utilizada pelos associados a qualquer 
momento, inclusive por celulares, tablets e 
outros dispositivos eletrônicos com acesso à 
internet.

Novos
Dentre os novos acordos estão, por exemplo, 
a parceria firmada com a Icatu Seguros, 
que prevê a contratação de seguros de 
vida com desconto de apólices em favor 
de magistrados federais. Outro convênio 
firmado foi com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), que prevê benefícios em cursos de pós-
graduação lato sensu, nível especialização. 

Renovações
Para 2019, a Associação fez a renovação 
anual dos convênios de viagens (passagens 
aéreas e hospedagens), além de atualizar, 
também, acordos com outras empresas, 
como a Movida (aluguéis de veículos) e a 
Qualicorp (que incluiu em seu quadro de 
serviços a Bradesco Seguros, aumentando 
o leque de opções de seguradoras aos 
associados). 

* www.ajufe.org.br/intranet

Publicações
A partir de janeiro de 2019, a Ajufe contará 
com espaço fixo de publicação dentro do 
portal JOTA. Será um texto por mês, escrito 
por associados da Ajufe, sobre temas ligados 
à atividade da Justiça Federal naquele mês. 
Os artigos serão todos publicados dentro do 
que ficou combinado de chamar “Coluna da 
Ajufe”. 

Lista dos novos acordos e renovações: 
Rede Nobile
Rede Windsor
Colégio Sigma Brasília
Bluefit Academias de Ginástica
Meliã
Family Insurance (Porto Seguro Seguradora)
Univers (Drogasil e Droga Raia)
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Qualicorp (+ Bradesco Seguros)
Laghetto Hotéis
Assist Card
B Hotel
Juruá Editora (publicação de obras)
Icatu Seguros
JOTA
Thomas Jefferson
Neo Viva Corretagem
Inglês Jurídico Thiago Calmon

Aponte a câmera do seu smartphone 
ao QR Code, acesse a Intranet Ajufe 
e saiba mais sobre os benefícios do 

Clube Ajufe de Vantagens ainda hoje.

#CONVÊNIOS
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#AJUFENAIMPRENSA

Acuerdo entre países 
Jueces federales firmaron 
convenio de cooperación 
con sus pares de Brasil

Leia a nota
do Clarín

Justiça Federal continua 
superavitária e é destaque 
na resolução de processos

Leia a matéria
no site da Ajufe

O judiciário é o maior 
garantidor da democracia, 

diz presidente da Ajufe

Leia a matéria
do Conjur

Para acessar as matérias, basta apontar a câmera do smartphone 
aos QR Codes que acompanham as notas desta seção.

Presidente da Ajufe deseja 
sorte a Moro

Leia a nota
do O Antagonista

Justiça terá papel 
moderador no governo 

Bolsonaro, diz presidente 
da Ajufe

Leia a matéria
da Folha de S. Paulo

Moro envia carta à Ajufe 
e diz se inspirar em juiz 
italiano para aceitar ser 

ministro

Leia a matéria
do Info Money
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El presidente del Supremo 
propone un gran pacto 
nacional para sacar a 

Brasil de la crisis

Leia a matéria
do El País

Juízes defendem 
magistrada que condenou 
Alexandre Frota a picotar 

papel

Leia a matéria
no site do Estadão

Ajufe diz que confronto de 
Guedes com categorias não 

é bom para Previdência

Leia a matéria
do Estado de Minas

Com redução de prazos, 
INSS deixa de pagar 

benefícios a mortos em 
Pernambuco

Leia a matéria
do Conjur
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Aponte a câmera do 
smartphone ao 
QR Code e acesse 
o site da Editora.



#EVENTOS

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