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Colegas,

A quadragésima primeira edição do Informativo Ajufe resume parte das atividades realizadas pela Associação dos 
Juízes Federais do Brasil entre janeiro e outubro de 2019. 

Vivenciamos um cenário político muito difícil e enfrentamos uma constante agenda negativa contra a Magistratura 
brasileira que afetou particularmente a Justiça Federal.

A Reforma da Previdência esteve em pauta desde o começo do ano e a Ajufe atuou intensamente no Congresso Nacional, chamando a 
atenção para os pontos da proposta que deveriam ser ajustados, a fim de que as alterações no regime previdenciário do serviço público 
respeitassem a segurança jurídica e expectativas legítimas dos magistrados que já passaram nos últimos 20 anos por três grandes reformas 
previdenciárias. No entanto, apesar de ter havido, por parte das lideranças no Congresso, a promessa de diálogo e a possibilidade de 
correções no texto apresentado pelo Governo, praticamente nenhuma sugestão ou proposta modificativa de maior relevo foi acolhida.

A Emenda Constitucional nº 103 trouxe um tratamento muito gravoso e discriminatório para a Magistratura da União. Na visão da 
AJUFE, são inconstitucionais as normas referentes às progressões de alíquotas previdenciárias, à redução da pensão, à possibilidade de 
reconhecimento de nulidade de aposentadorias já concedidas, entre outros. Reconhecemos que os ajustes na Previdência são necessários, 
mas, da maneira que foram feitos,  fragmentaram o sistema previdenciário da Magistratura, uma vez que os Estados não foram incluídos 
na reforma. 

Assim, embora o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido o caráter nacional da Magistratura brasileira no julgamento da ADI 
3854, agora teremos uma variedade de regimes previdenciários, podendo cada Estado estipular requisitos e condições diferentes para 
aposentadorias e pensões para os juízes estaduais, o que afrontará o caráter de unidade da Magistratura brasileira.

Foram essas razões que levaram a Ajufe a ingressar com a  Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6258) no Supremo Tribunal Federal, 
a fim de questionar a EC 103/19. O Ministro Roberto Barroso foi sorteado para ser o relator das ADIs ajuizadas contra a reforma da 
previdência.

Outro ponto marcante do ano foi a incansável batalha contra determinados pontos da Lei do Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19). O 
trabalho associativo permaneceu firme e, por meio de estudos e notas técnicas, apresentamos sugestões ao projeto e conquistamos 
alguns vetos a dispositivos a que éramos contrários. Participamos também das mobilizações nacionais e regionais para fortalecer o Poder 
Judiciário e enfrentar qualquer tentativa de enfraquecimento das carreiras, mascaradas no bojo do projeto. Mesmo com a conquista de 
vetos, acreditamos que ainda há incongruências na Lei 13.869/19, que precisam ser corrigidas e, por isso, ingressamos com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6239 ) no STF, distribuída ao Ministro Celso de Mello.

O ano de 2019 ficou marcado também pelo lado inovador da Justiça Federal, ressaltando seu olhar para o futuro, ilustrado na capa deste 
Informativo. 

O 4º FONAGE, que ocorreu em setembro, em Vitória, no Espírito Santo, é prova da capacidade de inovação da Justiça Federal ao pensar 
fora do padrão. Outro destaque foi o 1º Festival de Inovação da Justiça Federal de São Paulo, realizado pelo TRF3, que, além de comemorar 
os dois anos no iNovaJusp, também mostrou os resultados dessa premiada prática.

Acreditamos que a tecnologia é a principal aliada na construção de um Judiciário independente, forte, eficaz e, por isso, reconhecido 
como legítimo pela sociedade. Em um cenário de grandes restrições orçamentárias, precisamos nos reinventar para que a Justiça Federal 
continue cumprindo o seu papel!

Aproveitando esse espaço, reforço o compromisso da nossa gestão de lutar pela valorização e pelo fortalecimento de nossa carreira, ao 
tempo que desejo um novo Ano repleto de conquistas e prosperidade!

 

Boa leitura, 

Fernando Mendes
Presidente da Ajufe
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Aprovada em setembro passado, a Lei 13.869/19 do 
abuso de autoridade se configura, para a magistratura e 
membros do Ministério Público, como uma grave ameaça 
à independência judicial e à tentativa de enfraquecimen-
to do Poder Judiciário. 

Visando a conscientização da sociedade sobre os male-
fícios da legislação aprovada, as nove entidades que in-
tegram a Frente Associativa da Magistratura e do Minis-
tério Público (Frentas), dentre elas a Ajufe, se reuniram 
e traçaram estratégias para debater o tema em diversos 
âmbitos. 

ADIs no Supremo

No que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, fo-
ram protocoladas Ações Diretas de Inconstitucionalida-
de (ADI) contestando a Lei. A Ajufe apontou como insti-
tucionais os artigos 9º, 10º, 20º, 25º, 36º e 43º na ADI 
6239. Para sustentar, ainda mais, a visão da associação 
foi juntada à ADI um parecer do ministro aposentado do 
STF, Ayres Britto, que concorda com o posicionamento da 
Ajufe na contestação dos seis artigos apontados na ADI 
6239.  

O entendimento do magistrado é de que “a lei inibe a 
prestação jurisdicional e a independência do magistra-
do, que se vê criminalizado por uma interpretação dada 
a norma geral”. Ayres Britto ainda sustenta que “nenhum 
diploma jurídico infraconstitucional pode ter a pretensão 
de ditar as coordenadas mentais do juiz-juiz, ou instân-
cia judicante colegiada, para conhecer do descritor e do 
prescritor dessa ou daquela norma geral a aplicar por for-
ma tipicamente jurisdicional”. 

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Públi-
co (CONAMP), a Associação Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR) e a Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT) protocolaram ADIs com o 
mesmo assunto. A Associação dos Magistrados Brasilei-

ros (AMB) também contestou artigos da Lei e a Anamatra 
é amicus curiae na ação. 

Comunicação

Já com relação à conscientização da sociedade, a Frentas 
promoveu, no fim de setembro, uma coletiva de impren-
sa para explicar quais pontos da Lei 13.869/19 precisam 
ser revistos, além de destacar os artigos que foram obje-
to das ADIs movidas pelas associações. Os representan-
tes afirmaram que diversos trechos do texto inviabilizam 
o trabalho de juízes e procuradores, reduzindo o poder 
de atuação dos órgãos e criminalizando investigações e a 
atividade de magistrados.

Durante o encontro com jornalistas, as entidades também 
divulgaram uma carta aberta contrária à lei. No documen-
to, as associações reforçam que não são contrárias ao 
combate do abuso de autoridade, mas avaliam que a lei 
aprovada incentiva a impunidade. “Na prática, revela-se 
uma lei de estímulo e incentivo à impunidade, além de 

Abuso de autoridade – um movimento 
contra a impunidade

#INDEPENDÊNCIA
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fragilizar o sistema de Justiça do país”, diz trecho. 

Atos públicos

Dando início à série de atos públicos que devem ocorrer 
pelo país a fim de alertar a sociedade sobre os riscos de 
intimidação da magistratura, no dia 5 de novembro, as 
associações que integram a Frentas reuniram-se em São 
Paulo, no Fórum Ministro Pedro Lessa. 

O ato foi batizado de Movimento contra a impunidade e 
tem entre as pautas o combate à agenda negativa que 
vem sendo articulada contra a magistratura e contra o 
Ministério Público, tanto no âmbito federal quanto no es-
tadual. Durante o ato, os representantes das entidades 
falaram sobre a tentativa de enfraquecimento do Poder 
Judiciário.

O presidente da Ajufe, Fernando Mendes, destacou que 
a urgente necessidade de preservação das instituições. 
“Nós vivemos um momento político muito sensível. As 
instituições vêm sendo sistematicamente atacadas, e 
sem uma magistratura independente, sem um Ministério 
Público independente, nós vamos passar por um estágio 
de caos. Precisamos preservar as instituições. Há uma 
agenda negativa de ataque à Magistratura e ao Ministério 
Público, e isso precisa ser interrompido”, avaliou Mendes.

Na segunda semana de dezembro, após a comemoração 
do Dia da Justiça, no dia 8, as associações pretendem 
realizar atos conjuntos com as entidades regionais por 
todo o país. 

“Os magistrados não podem sentir medo de atuar de 
forma independente. No dia em que isso acontecer, não 
teremos mais democracia, não teremos mais liberdade. 
Esse ato simboliza esse momento de união de todas as 
carreiras, visando o fortalecimento das instituições”, fi-
naliza o presidente da Ajufe.

Acesse a ADI da AJUFE apontando a 
câmera do smartphone ao QR Code.
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O presidente da Ajufe, Fernando Mendes, participou, no 
dia 24 de setembro, de audiência pública na Comissão 
Especial que debate o Projeto de Lei 1646/2019, na 
Câmara dos Deputados. O tema em questão estabelece 
medidas para o combate ao devedor contumaz, que, de 
maneira geral, se valem do inadimplemento fiscal como 
estratégia de negócio.

Durante a fala, o presidente da Ajufe destacou a 
importância de um marco regulatório, como o que 
propõe o PL 1646/2019. “É necessário um tratamento 
diferenciado a esses devedores dos devedores comuns. 
Assim, fica preservado um outro valor jurídico importante, 
que é a livre concorrência no mercado e a livre iniciativa”, 
avaliou.

 
“É importante essa reformulação do modelo de cobrança 
da dívida ativa como um todo e em particular do modelo 
de cobrança da dívida ativa em relação ao devedor 
contumaz. Pretende-se aqui proteger a atividade 
empresarial que é feita de maneira lícita, pois o devedor 
contumaz acaba sendo o agente de desequilíbrio do 
mercado”, completou.

Ajufe participa de debate sobre devedor 
contumaz na Câmara dos Deputados

Fernando Mendes ainda lembrou outro posicionamento 
da Ajufe que é contrário ao parcelamento das dívidas dos 
devedores contumazes, evitando o risco de influenciar o 
mercado e empresas que contribuem de maneira correta.

Outra participante da audiência foi a ministra do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), Regina Helena Costa. A ministra 
também acredita na importância de um projeto que cria 
regras tributárias para quem deve tributos. “Devedor 
contumaz é aquele que sabe que está cometendo o ilícito 
e continua a praticar”, destacou.

A audiência ainda contou com a participação do presiden-
te da Comissão deputado federal Tadeu Alencar, do rela-
tor deputado federal Arthur Maia e da representante da 
OAB Maria Mercedes. O diretor jurídico da Ajufe, Marcelo 
Micheloti, também acompanhou a sessão no plenário.

Após aprovação da Comissão Especial, o projeto 
seguirá para a apreciação do Plenário da Câmara e, 
posteriormente, o Senado trabalhará com a matéria.

#DEBATE
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Erradicação da pobreza, redução das desigualdades, 
vida saudável, educação de qualidade, paz, justiça e 
instituições eficazes, entre outros. Estes são alguns dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030 das Nações Unidas, os conhecidos ODS. Ao todo, 
são 17 grandes metas que compõem uma agenda 
mundial, com um plano de ação bem definido para a 
sociedade e o planeta. 

Foi nesse contexto que o 4º Fórum Nacional de Adminis-
tração e Gestão Estratégica (FONAGE) foi realizado neste 
ano, em Vitória (ES), e debateu soluções inovadoras para 
que o Poder Judiciário absorva esses ODS e os reverbere 
em cada decisão proferida pela Justiça Federal. O Fórum 
originou oito novas recomendações, além da Carta de 
Vitória (leitura disponível na página 15). Participaram da 
solenidade de abertura a conselheira do CNJ, Maria Tere-
za Uille, os presidentes do TRF1 e TRF3, Carlos Moreira 
Alves e Therezinha Cazerta, respectivamente, o desem-
bargador federal do TRF2, Luís Antônio Soares, e o diretor 
da Caixa Jailton Zanon. Os juízes federais Marcelo Lelis e 
Cristiane Chmatalik coordenaram o evento.

 
Para Chmatalik, “a tecnologia atualmente é a matéria 
que mais importa na administração da Justiça, pois é por 

4ª edição do FONAGE discute a 
Agenda 2030 no Poder Judiciário

meio dela que poderemos avançar na prestação da Juris-
dição e atender com mais celeridade e eficiência ao juris-
dicionado (cidadão)”. E completou: “O futuro já chegou e 
ele é totalmente voltado para a internet das coisas”.

 
Lançamento da Rede Nacional dos Centros de Inteligência 

Em 2019, o FONAGE contou, pela primeira vez, com os 
trabalhos da Rede de Inteligência da Justiça Federal, com 
participações presenciais e à distância. A Rede foi criada a 
partir dos primeiros laboratórios de inovação e centros de 
inteligência, experiências propostas na primeira edição 
do Fórum. O IV FONAGE foi palco do lançamento da Rede 
Nacional dos Centros de Inteligência, uma ferramenta 
disponibilizada na intranet da Ajufe e que serve como 
ponto de encontro virtual e apoio dos magistrados 
que atuam nos Centros. Nesse espaço, eles podem 
intercambiar documentos e experiências que podem 
resultar em melhor atendimento ao jurisdicionado. 

 
Leia na próxima página bate-papo com o coordenador científico 
do IV FONAGE e um dos idealizadores da Rede Nacional dos 
Centros de Inteligência, juiz federal Marcelo Lelis.

#SUSTENTABILIDADE
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Qual a importância da criação deste novo sistema que integra 
os Centros de Inteligência da Justiça Federal espalhados 
pelo Brasil? 

Os Centros Locais de Inteligência são uma realidade ino-
vadora dentro da Justiça Federal, pensando o direito e as 
demandas que todos os dias são judicializadas. Muitos 
dos temas que são enfrentados em um Centro específico, 
por vezes se repetem em outras localidades, podendo ser 
utilizado o trabalho anteriormente desenvolvido por ou-
tros Centros. Nesse diapasão, a integração dos Centros, 
por meio de um sistema gestado pelos Juízes Federais 
com o apoio da Ajufe, facilitará o trabalho e possibilitará 
uma maior integração, tornando possível a consulta em 
âmbito nacional e trabalhos conjuntos em diversos pon-
tos do Brasil.

De maneira simplificada, como funciona essa Rede na 
intranet da Ajufe?

Trata-se de um ambiente virtual que possibilita a troca 
de informações entre os participantes do centro, tanto de 
forma regionalizada quanto nacionalmente, com a pos-
sibilidade de criação de um repositório de documentos 
para consultas posteriores, criando um histórico de tudo 
que foi discutido e desenvolvido durante as discussões e 
os trabalhos realizados pelos Centros.

Como avalia a ação sendo útil para aumentar a celeridade 
processual ou mesmo trazer inovação para todo o sistema 
de Justiça Federal?

Os Centros, Locais e Nacional, têm em seu DNA o em-
preendedorismo, buscam agir inovando e antecipando-se 
à multiplicação das demandas existentes ou que tenham 
potencial de vir a existir, quase sempre em uma atuação 
preventiva. Atualmente, com a criação desta rede nacio-
nal, visualiza-se mais um meio de potencializar e melho-
rar o trabalho desenvolvido pela Justiça Federal, atuando 
de forma direcionada e sem retrabalho, viabilizando um 
melhor resultado com menos desgaste e sem perda da 
energia produtiva, características essenciais para uma 
adequada prestação jurisdicional e para a consecução de 
um serviço público de excelência.

ENTREVISTA

Lounges temáticos

Durante o Fórum, a conselheira do Conselho 
Nacional da Justiça (CNJ), Maria Tereza Uille Gomes, 
afirmou que a Justiça Federal tem sido um modelo 
de inspiração para o CNJ com a criação dos 
laboratórios de inovação, inteligência e objetivos de 
desenvolvimento sustentável (LIODS). “A intenção 
é que esses LIODS se espalhem por toda a justiça”, 
avaliou a conselheira. Maria Tereza Uille ainda falou 
sobre os desafios para que a meta das Nações Unidas 
seja alcançada. “É preciso estimular a criação desses 
laboratórios de inovação, simplificar os procedimentos 
para gestão de processos e projetos de ciência, 
tecnologia e inovação e desenvolver painéis interativos”, 
explicou.

A observação da conselheira serviu de pontapé para 
os lounges de debate do IV FONAGE. Os participantes 
puderam transitar nas três oficinas que debateram o 
acesso à justiça - inovação para o desenvolvimento global, 
coordenada pelas juízas federais Vânila Cardoso e Luciana 
Ortiz; transparência e gestão orçamentária, liderada 
pelos juízes federais Antônio César Bochenek e Villian 
Bollman; e Justiça Federal inclusiva, coordenada pelo ex-
Conselheiro do CNJ, juiz federal Fernando Mattos, e pelo 
desembargador federal Paulo Sérgio Domingues.
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IV Prêmio Ajufe Boas Práticas de Gestão 

O Prêmio Ajufe Boas Práticas de Gestão foi criado em 
2016, na primeira edição do FONAGE. A premiação é 
concedida anualmente durante o Fórum e tem o objetivo 
de identificar, valorizar e disseminar as experiências 
exitosas realizadas na Justiça Federal, além de estimular 
uma gestão participativa e eficiente do Judiciário por meio 
da difusão de tais medidas. Em seus 4 anos de existência, 
o Boas Práticas já premiou 24 projetos, além de ter dado 
publicidade também a todas as 248 propostas inscritas 
nas edições do prêmio até aqui. 

Em 2019, o prêmio, entregue na abertura do IV 
FONAGE, teve uma categoria especial, a “Boas práticas 
relacionadas a implementação das ODS (Objetivos para 
Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 das ONU)”. 
A coordenadora do Prêmio, juíza federal Priscilla Corrêa, 
explicou que “a inclusão dos ODS como categoria especial 
nesta edição do Prêmio surgiu a partir da absorção da 
Agenda 2030 pelo CNJ, que ao criar o LIODS, consolidou 
e integrou duas iniciativas pioneiras da Justiça Federal, 
que são os Laboratórios de Inovação e os Centros de 
Inteligência, acrescendo o acompanhamento dos ODS 
por parte do Poder Judiciário”. 

Acesse a lista completa dos vencedores 
no site da Ajufe (www.ajufe.org.br) ou 

pelo QR Code ao lado:

Corrida Agenda 2030

O terceiro e último dia do IV FONAGE começou com 
a corrida/caminhada “Agenda 2030”, com percursos 
de 3 e 7 quilômetros. A largada foi na Enseada do 
Suá, em Vitória (ES). Os participantes contornaram a 
Praia do Canto e a Praia do Camburi. Chegaram em 
primeiro lugar, na categoria 3 km, os juízes federais 
Aline Lazzaron e Marcelo Velasco Nascimento Albernaz 
(diretor de Tecnologia da Informação da Ajufe), e na 
categoria 7 km os juízes federais Ara Cárita Muniz da 
Silva Mascarenhas e Jeffersson Ferreira Rodrigues.
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A capital paulista sediou, em setembro, o primeiro 
Festival de Inovação Aberta da Justiça Federal. O evento 
foi realizado pela Seção Judiciária de São Paulo (SJSP), 
com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (FIESP). O encontro serviu também para a 
comemoração dos 2 anos de criação do Laboratório de 
Inovação (iJuspLab) e o lançamento do livro “Inovação 
no Judiciário: conceito, criação e práticas do primeiro 
Laboratório de Inovação do Poder Judiciário”.

O Festival teve como objetivo convidar a sociedade para 
opinar, trazer soluções e conhecer as necessidades da 
população no que se refere ao trabalho realizado pela 
Justiça Federal. O evento ainda teve a participação de 
empresas e startups que lançaram os seus produtos e 
ideias no mercado.

Na opinião do juiz federal Décio Gabriel Gimenez, vice-
diretor do Foro da SJSP, “a Justiça Federal de São Paulo 
pautou uma questão extremamente importante, que é 
enfrentar os desafios do mundo contemporâneo a partir 
de soluções que sejam inovadoras, mas, sobretudo, que 
deem respostas adequadas àquilo que se espera como 
solução concreta”.

Já a diretora do Foro da SJSP e uma das idealizadoras do 
iJuspLab, juíza federal Luciana Ortiz Zanoni, trata-se de 
um caminho inevitável para atingir a excelência no serviço 
público. “É um momento especial para nós, pois são dois 
anos empenhando esforços pela inovação”, afirmou.

“Nesses dois anos de existência do laboratório, 
temos muito a comemorar. Conseguimos promover o 
engajamento de juízes e servidores e fortalecer a cultura 
da inovação, que é algo marcante na Justiça Federal 
de São Paulo e está se espalhando para outros órgãos 
públicos, dentro e fora do Judiciário”, disse o juiz federal 
Paulo Cezar Neves Junior, coordenador do laboratório.

O evento contou com a realização de palestras sobre 
inovação na primeira parte do dia. Gustavo Justino de 
Oliveira, professor de Direito Administrativo da USP, 
falou sobre inovação, licitações e contratos públicos. 
O professor Álvaro Gregório, que também foi um dos 
palestrantes, fez um balanço sobre o iJuspLab. “O 
laboratório amadureceu realizando projetos grandes e 
inovadores. Com o festival de hoje, tem início uma nova 
etapa de conexão com o ecossistema de inovação através 
das startups”, afirmou.

1º Festival de Inovação Aberta da 
Justiça Federal é realizado na 

capital paulista

#INOVAÇÃO
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A presidente do TRF3, desembargadora federal 
Therezinha Cazerta, destacou o ineditismo do trabalho. 
“É uma missão muito importante, um trabalho muito 
motivador no sentido de se implantar ações e projetos 
com diferentes de formas de se pensar e agir”.

Representando a FIESP, o diretor Ciro Bueno Teixeira 
considerou positiva a parceria para a realização de 
um evento voltado à inovação. “Também atuamos em 
diversas frentes incentivando a inovação e é excelente 
saber que a Justiça Federal, através de seu laboratório, 
também atua buscando aperfeiçoar o serviço público”, 
disse.

No período da tarde, para finalizar o Festival, aconteceram 
as apresentações de sete projetos de startups e empresas 
com soluções inovadoras para o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados pela JFSP. Os participantes tiveram 
a oportunidade de apresentar as propostas em formato 
de  “pitch”  para uma comissão formada por convidados 
com  expertise  em inovação. Na sequência, houve a 
premiação dos três vencedores que conquistaram vagas 
para participar do concurso “Acelera Startups”, promovido 
pela FIESP. Foram selecionados os seguintes projetos: 
“Mediação Online (MOL)”; “Jurischain”; e “Looplex”.

Lançamento do Livro

No final do encontro ocorreu o lançamento do livro 
“Inovação no Judiciário: conceito, criação e práticas do 
primeiro Laboratório de Inovação do Poder Judiciário”. A 
obra foi escrita por um grupo de servidores, magistrados 
e apoiadores comprometidos com a mudança e a 
inovação no serviço público. O livro possui dez capítulos, 
entre os quais estão compartilhadas as experiências de 
implantação do iJuspLab.

Luciana Ortiz Zanoni destacou que a obra possui um 
significado especial na comemoração do 2º aniversário 
do iJuspLab. “Retrata todas as nossas dificuldades, 
nossos avanços, mas principalmente o nosso ideal de 
que podemos fazer um Judiciário cada vez mais próximo 
do cidadão, cumprindo com a sua missão institucional”.

Para baixar o livro gratuitamente, em 
formato PDF, aponte a câmera do seu 
smartphone para o QR Code ao lado.
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Innovare premia e homenageia 
iniciativas inovadoras em nove 

estados e no Distrito Federal
Justiça Federal foi finalista na categoria “Juiz” pela prática “Passando o martelo 

adiante: sucessão de juízes em litígios de alta complexidade e gestão da transição”

Doze práticas foram premiadas na 16ª edição do Prêmio 
Innovare. Os vencedores, escolhidos em um universo 
de 617 candidatos, foram anunciados no início de 
dezembro na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), 
em Brasília. A Justiça Federal foi finalista na categoria 
“Juiz” pela prática “Passando o martelo adiante: 
sucessão de juízes em litígios de alta complexidade 
e gestão da transição”, de autoria dos magistrados 
Cíntia Menezes Brunetta e Leonardo Resende Martins. 
 
São Paulo teve três práticas entre as premiadas. As 
demais escolhidas para o prêmio máximo foram dos 
estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima. 
Também foi premiada com o Destaque a prática 
Ressocialização Prisional, de Curitibanos, em Santa 
Catarina. Outras seis práticas, que receberam menção 
honrosa, foram dos estados da Bahia, Ceará, Santa 
Catarina, Tocantins, Rio de Janeiro e do Distrito Federal. 
 
“Estamos certos de que a necessidade crescente de 
aprimoramento da prestação jurisdicional gera ideias 
cada vez mais inovadoras e ousadas. O Innovare propõe-
se a ser o catalisador que identifica, premia e dissemina 
essas iniciativas. O objetivo é contribuir para um sistema 
de justiça mais acessível e eficiente”, afirmou o diretor 
do Instituto Innovare, o advogado Sérgio Renault. 
 
A cerimônia de premiação contou com a presença de 
autoridades do Judiciário, representantes de instituições 
parceiras do Innovare e dos indicados ao Prêmio. A 
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) foi 
representada pelo presidente Fernando Mendes. 

#PREMIAÇÃO

Veja mais informações e a lista das 
práticas selecionadas apontando a 

câmera do seu smartphone ao  
QR Code ao lado.
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A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 
participou, nos últimos meses, de reuniões do Movimento 
de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), realizadas em 
Brasília (DF), a fim de propor melhorias para o sistema 
eleitoral brasileiro. O ciclo de reuniões de 2019 começou 
em fevereiro. 

Durante o primeiro encontro do ano, os representantes 
do MCCE se propuseram, como meta para 2019, a levar 
ao Congresso a discussão sobre a limitação de mandatos 
e o fim das emendas parlamentares individuais. Outro 
ponto discutido foi a parceria com a AppCívico – mesma 
plataforma do “Voto Legal”- para a implementação do 
projeto “Código de Defesa do Eleitor”.

Em outra ocasião, a pauta da discussão majoritária se 
deu em torno do “Projeto de Combate a Desinformação 
(Fake News) nas Eleições 2020”, apresentada em março 
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fruto de parceria 
entre as entidades que compõem o MCCE, o Instituto 
Tecnologia e Equidade (IT&E) e a Agência Lupa.

Em manifestação durante reunião, o vice-presidente da 
Ajufe na 1º Região, Newton Ramos, defendeu a emissão 
de nota conjunta pelas entidades do MCCE sobre a decisão 
do STF que reconhecia a competência da Justiça Eleitoral 
para julgar crimes que até então estavam na competência 
da Justiça Federal, inclusive os conexos, acerca da 
necessidade de reestruturação da Justiça Eleitoral. Na 
ocasião, o pleito foi acolhido de forma unânime. Acesse a 
a íntegra da nota no QR Code abaixo. 

Nos encontros, a Ajufe esteve representada também pelo 
diretor de Assuntos Jurídicos da Ajufe, Marcelo Micheloti.

Em conjunto com o MCCE, Ajufe  
propõe sugestões para a melhoria  

do sistema eleitoral brasileiro

Veja a íntegra da nota sobre a decisão 
do STF no QR Code ao lado:

#ELEITORAL
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A 3ª Semana da Consciência Negra Ajufe “50 Anos 
da promulgação da Convenção Internacional sobre a 
eliminação de todas as formas de discriminação racial”, 
realizada de 18 a 22 de novembro de 2019, movimentou 
as redes sociais da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil durante todo o período. Nesta 3ª edição, a novidade 
foi tornar o evento totalmente virtual, permitindo um 
alcance maior de associados e do público externo, 
ampliando a reflexão por mais tempo. No total, mais de 
170 mil usuários foram alcançados com as publicações, 
boa parte deles no Facebook e Twitter.

A campanha de divulgação prévia alcançou 37 mil 
impressões no Twitter e mais de 100 mil pessoas no 
Facebook. Já no Instagram, os posts prévios chegaram 
a quase 9 mil pessoas e obtiveram cerca de 11,8 mil 
impressões.

O objetivo do evento foi promover uma discussão 
séria e profunda sobre a necessidade de superação 
da desigualdade racial existente em nossa sociedade, 
demonstrada pelos diversos indicadores sociais, com 
reflexões e análises da conjuntura político racial do Brasil.

Durante a semana de divulgação, os vídeos de 
personalidades diversas como o jornalista e escritor 
brasileiro Laurentino Gomes, a escritora Conceição 
Evaristo, as juízas Adriana Cruz e Karen Pinheiro, a 
promotora Lívia Sant’Anna, o juiz Edinaldo César Santos, 

3ª Semana da Consciência Negra,  
promovida pela Ajufe, movimenta  

mais de 170 mil internautas
os professores Thiago Amparo e Marcelo Paixão, e a 
jornalista Flávia Oliveira, também obtiveram resultados 
expressivos.

No Twitter, a campanha gerou cerca de 30 mil impressões, 
com destaque para a reflexão proposta por Laurentino 
Gomes, abordando a obra escrita por ele “Escravidão”, 
e também as discussões propostas pela jornalista Flávia 
Oliveira e pela promotora Lívia Sant’Anna, a respeito das 
dificuldades enfrentadas por mulheres negras no espaço 
de trabalho e, especialmente, na magistratura.

No Facebook, o alcance do público que assistiu aos vídeos 
foi de mais de 50 mil pessoas. No Instagram, por meio da 
ferramenta IGTV, foram cerca de 1700 visualizações. No 
Youtube, o número de espectadores ultrapassou 700.

Nas edições anteriores, a Semana da Consciência Negra 
Ajufe contou com a participação de mais de 20 mil 
internautas que curtiram, compartilharam e comentaram 
o tema, ao vivo, no Facebook, resultado menos expressivo 
do que o desta 3ª edição que contou com maior divulgação 
em todas as redes sociais da Ajufe.
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Aponte o smartphone ao QR 
Code e veja os vídeos da 3ª 
Semana no Youtube da Ajufe.

#EQUIDADE
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#ACONTECEU

CNJ
Após pedido da AJUFE, CNJ reco-
nhece incompetência para julgar 
questões jurisdicionais relaciona-
das a enunciados do Fonajef 

O Conselho Nacional de Justiça reco-
nheceu não ter competência para jul-
gar questões de cunho jurisdicional 
relacionadas a enunciados produzi-
dos nos Fóruns Estaduais e Federais 
e arquivou o processo. A decisão de 
arquivamento veio após manifesta-
ção da AJUFE que defendeu a natu-
reza jurisdicional do procedimento.

Ajufe entrega sugestões ao CNJ so-
bre Resolução do uso de redes so-
ciais 

A Ajufe apresentou sugestões ao tex-
to normativo a ser elaborado pelo 
CNJ quanto aos parâmetros para o 
uso das redes sociais pelos membros 
do Poder Judiciário. A Ajufe defende 
a desnecessidade de referida regu-
lamentação, mas não pode se negar 
ao debate, com a finalidade de tornar 
a proposta minimamente harmônica 
com a Constituição Federal, a Loman 
e o Código de Ética da Magistratura 
Nacional, além de aproximá-la dos 
princípios de Bangalore e de Conduta 
Judicial.

Rubens Canuto e Candice Lavocat 
são aprovados para compor o CNJ 

O Plenário do Senado aprovou, no dia 
10 de julho, a indicação dos magis-
trados federais Rubens de Mendonça 
Canuto e Candice Lavocat Jobim para 
o CNJ no biênio 2019/2021.

Atendendo pedido da AJUFE, CNJ 
reconhece conversão de 1/3 de fé-
rias em abono pecuniário para ma-
gistrados 

Após trabalho da Ajufe, o plenário do 
CNJ aprovou por unanimidade reso-
lução que estabelece parâmetros 
para o exercício do direito às férias 
dos membros da Magistratura Nacio-
nal. Com a vigência do novo ato nor-
mativo, os magistrados agora contam 
com previsão expressa, garantindo 
direito ao abono pecuniário, podendo 
converter um terço de cada período 
de férias. A resolução prevê ainda 
que, após 12 meses de ingresso na 
magistratura, os períodos de férias 
corresponderão ao ano civil.

Ajufe apresenta sugestões sobre te-
letrabalho por magistrados no CNJ 

O Grupo de Trabalho da Ajufe apre-
sentou ao CNJ manifestação com 
sugestões com vistas a possibilidade 
de utilização de teletrabalho por ma-
gistrados. A Comissão sustenta que 
a implantação do teletrabalho para 
magistrados será um grande e im-
portante passo no aprimoramento da 
modernização da Justiça brasileira. 
A presença do magistrado não será 

de forma alguma reduzida no acom-
panhamento diuturno da prestação 
jurisdicional, apenas estará adap-
tada a nossa nova realidade virtual, 
inclusive com ganhos de incremento 
de produtividade, conforme vêm de-
monstrando experiências recentes.

CJF
AJUFE pede continuidade do julga-
mento sobre compensação de plan-
tões no CJF 

Visando a simetria entre a Magistra-
tura e o MPF a Ajufe pede que seja 
acolhida regulamentação idêntica 
àquela adotada pelo MPF, diante da 
simetria constitucional de tratamen-
to entre a Magistratura Federal e o 
MPF. Ou seja, aos magistrados fe-
derais de qualquer instância, inclu-
sive os que estão em função admi-
nistrativa, o plantão (presencial ou 
através do processo eletrônico) nos 
dias úteis, fora do expediente foren-
se, bem como nos finais de semana, 
feriados, pontos facultativos e nos 
recessos, deve ter o seu respectivo 
período compensado (24h de plantão 
por um dia de descanso). O pedido de 
isonomia com o MPF engloba, ainda, 
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a possibilidade de conversão em pe-
cúnia.

AJUFE protocola petição sobre pa-
gamento da PAE no CJF 

O presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, protocolou petição referen-
te ao pagamento da PAE no CJF. A lis-
ta com 448 assinaturas foi entregue 
ao presidente do STJ e CJF, minis-
tro João Otávio de Noronha. Desde 
2012, a matéria perdura sem solução 
efetiva diante das divergências da 
equipe técnica do CJF quanto ao cri-
tério de elaboração dos cálculos de 
juros e correção monetária do pas-
sivo da PAE devidos aos magistrados 
federais do período de janeiro/1998 
a setembro de 1999.

Diante disso, a Ajufe pediu que se-
jam elaborados os cálculos dos juros 
e correção monetária referentes à 
PAE e o imediato pagamento dentro 
dos limites orçamentários da Justiça 
Federal. A Associação ainda solicitou 
ao CJF a emissão de uma certidão re-
latando todos os passivos reconheci-
dos à Magistratura Federal, penden-
tes de pagamento.

Centro Nacional de Inteligência de-
bate Caso Brumadinho, Operação 
Pente Fino do INSS e boas práticas 

Durante dois dias, o vice-presidente 
da Ajufe na 1ª Região, Newton Ra-
mos, e o secretário-geral, Rodrigo 
Coutinho, reuniram-se com outros 
magistrados que integram o Centro 
Nacional de Inteligência da Justiça 
Federal. A reunião foi encerrada com 
a apresentação de trabalhos realiza-
dos pelos Tribunais para aprimorar 
as práticas jurisdicionais e aumentar 

a efetividade e eficiência do Sistema 
de Justiça. O encontro ocorreu na 
sede do CJF, em Brasília.

No primeiro dia, os magistrados de-
bateram a política de custas na Jus-
tiça Federal e o uso predatório do 
sistema. Também foram discutidos 
o Caso Brumadinho, com o debate a 
respeito das medidas cabíveis para 
solução dos conflitos judiciais com 
maior celeridade, e a Operação Pente 
Fino, do INSS, com o objetivo de revi-
sar a concessão de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez.

Juízes Federais brasileiros participam 
do VI CONSINTER, em Barcelona 

O Consinter promoveu, entre os dias 
23 a 25 de outubro, o VI Simpósio 
Internacional Consinter de Direito na 
Universitat de Barcelona. Diversos 
juízes federais, associados da Ajufe, 
participaram do evento. 

O objetivo do encontro é envolver 
participantes do mundo inteiro para 
que apresentem suas contribuições 
científicas inéditas, oralmente, valo-
rizando a publicação de artigos tanto 
na Europa quanto no Brasil. 

Nesta edição, o juiz federal Renato 
Lopes Becho contribuiu com artigo 
para a Revista Internacional Consin-
ter de Direito, que será publicada em 
2020. Já as juízas federais Claudia 
Valeira Bastos e Danila Gonçalves 
escreveram artigos para o livro do 
Consinter Direito e Justiça, que será 
divulgado no fim de dezembro. 

STJ
Corregedor Nacional de Justiça re-
cebe associações de magistrados 

O Corregedor Nacional de Justiça, 
ministro Humberto Martins, recebeu, 
no dia 14 de fevereiro, o presidente 
da Ajufe, Fernando Mendes, o presi-
dente da Anamatra, Guilherme Feli-
ciano, e da AMB, Jayme de Oliveira, 
para tratar de interesses de assun-
tos relacionados à magistratura.   Na 
ocasião, o presidente da Ajufe entre-
gou uma petição ao ministro pedindo 
esclarecimentos acerca do alcance 
da Recomendação nº 35/2019 do 
CNJ, que proíbe participação de juí-
zes em conselhos fora do Judiciário, 
e defendendo a manutenção da reco-
mendação 31/2018, que solicita aos 
Tribunais do país que se abstenham 
de efetuar pagamento de verbas au-
xiliares a magistrados e servidores, 
sem prévia autorização do CNJ.

Ajufe reúne-se com presidente do 
STJ para debater o FEJUFE 

O vice-presidente da Ajufe na 1ª Re-
gião, Newton Ramos, a diretora social, 
Aline Araújo, e a juíza federal Débora 
Valle reuniram-se com o presidente 
do STJ, João Otávio de Noronha. No 
encontro, os magistrados reforçaram 
a importância do PL 7.735/2017, que 
trata do regime de custas do Fundo 
Especial da Justiça Federal (FEJUFE), 
e do apoio do presidente do STJ para 
que a medida seja aprovada.

STJ aprova criação do TRF6 e am-
pliação dos outros cinco tribunais 
existentes 

O STJ aprovou, em sessão plenária, o 
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encaminhamento de dois Projetos de 
Lei que preveem a criação do TRF6, 
em Minas Gerais, e a ampliação dos 
cinco TRFs existentes, no dia 11 de 
setembro. O presidente da Ajufe, 
Fernando Mendes, e a Vice-Presi-
dente na 4ª Região, Patrícia Panaso-
lo, acompanharam a sessão. Segun-
do os textos aprovados, o TRF6 terá 
previsão de 18 cargos de desembar-
gadores federais. E a ampliação dos 
outros cinco tribunais será feita da 
seguinte forma: TRF1 - transforma-
ção de 4 cargos de juiz federal substi-
tuto em 3 de desembargador federal; 
TRF2 - 9 cargos de juiz federal substi-
tuto em 8 de desembargador federal; 
TRF3 - 5 cargos de juiz federal subs-
tituto em 4 de desembargador fede-
ral; TRF4 - 14 cargos de juiz federal 
substituto em 12 de desembargador 
federal; e TRF5 - 10 cargos de juiz fe-
deral substituto em 9 de desembar-
gador federal.

Ajufe participa da comemoração 
dos 30 anos do STJ 

O presidente da Ajufe, Fernando Men-
des, e o vice-presidente na 3ª Região, 
Carlos Delgado, participaram, no dia 
3 de abril, da sessão solene em co-
memoração aos 30 anos de instala-
ção do STJ. A cerimônia contou com 
a participação de ministros, magis-
trados, juristas e autoridades brasi-
leiras e estrangeiras. Na abertura, foi 
lançado o Selo Comemorativo dos 30 
anos da Corte.

A solenidade ainda marcou o lança-
mento de um livro alusivo ao aniver-
sário do STJ e uma homenagem aos 
ministros aposentados. Ao final da 
cerimônia, os convidados puderam 

prestigiar a inauguração de uma ex-
posição sobre a trajetória do tribunal, 
com informações históricas sobre a 
criação da Corte, ações de pioneiris-
mo, mudanças e inovações em prol 
da cidadania e da Justiça no Brasil.

TCU
Presidente da AJUFE reúne-se com 
ministro do TCU, Bruno Dantas, 
para falar sobre a GAJU 

O presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, reuniu-se com o ministro 
do TCU, Bruno Dantas, para tratar da 
adequação e regularidade do paga-
mento da Gratificação por Acúmulo 
de Jurisdição (GAJU). Na oportunida-
de, Mendes apresentou o memorial 
da Ajufe que demonstra que já houve 
auditoria do TCU em relação à GAJU 
e que o pagamento é feito de forma 
regular. À época, o Plenário da Corte 
decidiu pela constitucionalidade e le-
galidade do tema. 

Ajufe recorre de decisão do TCU 
que restringiu cômputo do tempo 
de advocacia 

A Ajufe e a Anamatra recorreram da 
decisão do TCU e pediram reexame 
em face do Acórdão 1841/2019, que, 
ao reconhecer a legalidade do côm-
puto do tempo de advocacia para 
os magistrados sem recolhimento 
das contribuições previdenciárias, 
restringiu aos que ingressaram na 
carreira antes da EC 20/98. Com o 
recurso, as Associações pretendem 
a exclusão da mencionada restrição, 
bem como a uniformização do enten-
dimento quanto ao solicitador acadê-
mico.

STF
Ajufe e associações do MP protoco-
lam ADI contra a Lei de Abuso de 
Autoridade

A Ajufe protocolou, no dia 9/10, 
Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) no STF contra dispositivos 
da Lei de Abuso de Autoridade (Lei 
nº 13.869/2019). Na ocasião, a CO-
NAMP, a ANPR e a ANPT também 
protocolaram ADI questionando as-
pectos da Lei.

Uma coletiva de imprensa está marcada 
para o dia 10 de outubro, às 9h30 e um 
ato nacional foi convocado para o dia 5 
de novembro em todos os Estados da 
Federação. O objetivo é alertar autorida-
des públicas e sociedade sobre os riscos 
de intimidação da Magistratura e do Mi-
nistério que a nova lei representa. Em 
Brasília, a previsão é que o ato seja 
realizado pela manhã, no Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territó-
rios.



25Informativo Ajufe
Edição nº 41

TSE
Ajufe vai participar de grupo de tra-
balho do TSE que fará estudos para 
sistematização de normas eleito-
rais 

O ministro do TSE Edson Fachin pediu 
a colaboração da Ajufe para sugerir 
propostas ao grupo de trabalho que 
fará estudos para sistematização 
de normas eleitorais. A equipe foi 
instituída no início de fevereiro. 
O presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, a vice-presidente na 4ª 
Região, Patrícia Panasolo, e o ex-
presidente, Antônio César Bochenek 
reuniram-se com o Diretor da Escola 
Judiciária Eleitoral (EJE/TSE), Flávio 
Pansieri, para discutir a participação 
da Ajufe na discussão do tema. O 
objetivo do grupo de trabalho é 
identificar conflitos normativos, 
excessos ou falhas. O estudo será 
apresentado à Presidência do TSE e 
demais ministros até o fim de 2019.

Anticrime
AJUFE é recebida pelo ministro Sér-
gio Moro para debater projeto de Lei 
Antricrime

O presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, reuniu-se com o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, a fim de apresentar considera-
ções acerca do projeto de lei Anticri-
me. Também participaram da reunião 
os ex-presidentes da Ajufe, Antônio 
César Bochenek e Roberto Veloso, e 
o juiz federal, Daniel Sobral.

No encontro, o presidente da Ajufe 
reforçou a importância da proposta e 

destacou que a medida contempla di-
versos pontos defendidos há alguns 
anos pela Associação, como a prisão 
de condenados após o julgamento de 
segundo grau e o whistleblower, um 
aliado no combate à corrupção.

Juízes federais participam de de-
bate sobre projeto antricrime com 
Sérgio Moro 

O ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, apresentou o 
projeto de Lei Antricrime a magis-
trados que participaram de debate 
promovido pela Enfam. O encontro 
ocorreu em Brasília e contou com a 
participação do presidente da Ajufe, 
Fernando Mendes, e os ex-presiden-
tes da Associação, Roberto Veloso, 
Nino Toldo e Walter Nunes.

Na apresentação, Sérgio Moro des-
trinchou pontos importantes da pro-
posta aos juízes e destacou a impor-
tância de se debater o texto com a 
magistratura. “Estamos abertos a su-
gestões de todos, mas especialmen-
te dos magistrados pela qualidade e 
conhecimento técnico da magistratu-
ra”, afirmou. 

Para o presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, o debate do projeto com os 
juízes vai ao encontro do que a As-
sociação tem proposto ao longo dos 
anos. “A Ajufe tem priorizado essa 
questão do aperfeiçoamento do nos-
so modelo legal, visando a busca da 
efetividade do sistema penal. Para 
nós é uma satisfação que hoje essa 
agenda esteja na pauta nacional, com 
a discussão desse projeto entre os 
magistrados”, avaliou.

Ajufe participa de audiência públi-
ca no Senado para debater o proje-
to Anticrime 

O diretor do Foro da Seção Judiciá-
ria de Minas Gerais, André Prado de 
Vasconcelos, representou a Ajufe du-
rante audiência pública para debater 
o pacote Anticrime, proposto pelo 
ministro da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sergio Moro, na CCJ do Senado, 
no dia 8 de agosto.

Um dos pontos destacados pelo juiz 
federal foi a implementação do Plea 
Bargain, que constava originalmente 
no projeto do ministro Sérgio Moro. A 
ferramenta, que cria uma espécie de 
acordo com benefícios para o acusa-
do que confessa o crime, foi retirada 
pelo grupo de trabalho que analisa o 
pacote Anticrime na Câmara.

“Se nós podemos ter acordos, pode-
mos diminuir a atividade de inves-
tigação. Será que não é mais prag-
mática uma apuração sumária com 
penas menores ou penas restritivas 
de direito? A grande questão a ser 
pensada é que a despeito de termos 
mais de 700 mil presos não é aumen-
tar o número de pessoas presas, mas 
ao contrário, esvaziar”, avaliou André 
Prado.

Extinção de domínio - Outra discus-
são levantada pelo magistrado foi 
a ação civil de extinção de domínio, 
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instrumento utilizado para reaver 
bens conquistados de forma ilícita 
mesmo sem a responsabilização pe-
nal dos indivíduos, prevista no PLC 
27/2017, conhecido como o projeto 
das 10 medidas contra a corrupção.

“Essas organizações criminosas 
crescem e têm como fim o lucro. É 
hora de atentarmos para a atividade 
dessas organizações criminosas e 
sufocar a sua possibilidade de atua-
ção mediante privação de bens ma-
teriais”, afirmou André Prado.

Ajufe vai ao lançamento da campa-
nha do Pacote Anticrime 

O vice-presidente da Ajufe na 3ª Re-
gião, Carlos Delgado, participou do 
lançamento da campanha publicitá-
ria do Pacote Anticrime, do ministro 
da Justiça e Segurança Pública, Ser-
gio Moro. O evento ocorreu no Palá-
cio do Planalto, em Brasília, e contou 
com a presença do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro.

Frentas
Após ação da Ajufe e Frentas, PEC 
63 (VTM) é desarquivada no Senado 

Após longo trabalho associativo, a 
PEC 63/2013, que diz respeito à Va-
lorização por Tempo de Magistratura, 
foi desarquivada no Senado.

A Ajufe, em conjunto com a Frentas, 
coletou 36 assinaturas de senadores 
e entregou o requerimento à sena-
dora Selma Arruda para que a PEC 
63/2013 voltasse a tramitar na Casa. 
O vice-presidente da Ajufe na 3ª Re-
gião, Carlos Delgado, representou 
a associação na ocasião. Segundo o 
regimento, eram necessárias 27 assi-
naturas de senadores para que o pro-
jeto voltasse a tramitar no Senado.

Presidente da Ajufe reforça a im-
portância da valorização e indepen-
dência da magistratura em Seminá-
rio da Frentas 

Durante a abertura do I Seminário 
da Frentas, no dia 7 de maio, sobre 
direito e democracia o presidente da 
Ajufe, Fernando Mendes, destacou a 
importância do evento para fortale-
cer e valorizar as carreiras.

“A gente precisa construir uma agen-
da positiva e a gente precisa ter uma 
magistratura valorizada e indepen-
dente. Quando a magistratura é colo-
cada como inimiga, como responsá-
vel pelas mazelas do país, entramos 
em um terreno muito difícil. Mas eu 
acho que com essa união, essa refle-
xão e esse debate nós podemos ca-
minhar e sair ainda mais fortalecidos. 
O seminário é importante para fa-
zermos essa reflexão e construirmos 

Em coletiva de imprensa, Frentas 
divulga Carta Aberta à população 
contra a Lei que criminaliza a auto-
ridade pública 

Líderes associativos da Frentas parti-
ciparam de coletiva de imprensa, no 
dia 10/10, sobre as ações jurídicas 
contra a Lei nº 13.869/2019, que de-
fine os crimes de Abuso de Autorida-
de. O posicionamento das entidades 
repercutiu em Veículos de alcance 
nacional, como G1, Correio Brazilien-
se, Jornal Hoje, Metrópoles, Estadão, 
Isto É, Estado de Minas, RedeTv, Vor-
tex, entre outros. Na oportunidade, 
foi ainda divulgada a “Carta Aberta à 
população contra a Lei que crimina-
liza a autoridade pública”, assinada 
pelas associações que compõem a 
Frentas.

Mulheres
Ajufe realiza 1ª Edição de prêmio 
que celebra práticas relacionadas à 
igualdade de gênero 

Ocorreu, no dia 1º de abril, durante 
o 3º Seminário Mulheres no Sistema 
Justiça: Trajetórias e Desafios, a pri-
meira edição do Prêmio Equidade de 
Gênero no Sistema de Justiça, pro-
movido Ajufe, pela Anamatra e AMB, 
com o objetivo de selecionar casos 
de sucesso e premiar  práticas insti-
tucionais bem-sucedidas em matéria 
de equidade de gênero no Sistema 
de Justiça e demais instituições pú-
blicas. 

Comissão Ajufe Mulheres promove 
conferência sobre perspectivas de 
gênero na atividade judicial

A Comissão AJUFE Mulheres, em 

essa agenda po-
sitiva em torno 
da magistratura 
brasileira”, ava-
liou Mendes.
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parceria com a EMAG e a Justiça 
Federal, promoveu a conferência 
“Perspectivas de Gênero na Ativida-
de Judicial”. A conferencista foi a Ba-
ronesa Helena Kennedy, diretora da 
International Bar Association’s Hu-
man Rights Institute (IBAHRI), uma 
das mais ilustres advogadas e figuras 
públicas ativas da Grã-Bretanha. O 
evento ocorreu no auditório do TRF 
3, em São Paulo (SP). 

Ajufe, AMB e Anamatra promovem 
3º Seminário Mulheres no Sistema 
de Justiça 

A Ajufe promoveu, entre os dias 1 e 
2 de abril, o “III Seminário Mulheres 
no sistema de Justiça: Trajetórias e 
Desafios”, realizado no auditório do 
CJF, em Brasília (DF). O evento teve 
como objetivo fortalecer a rede de 
lideranças femininas no Sistema de 
Justiça e se aprofundar teoricamente 
em questões de gênero.

Juízas Federais lançam nota técni-
ca sobre dificuldades de mulheres 
na carreira 

A Comissão AJUFE Mulheres, no dia 
8 de março, emitiu uma nota técnica 
sobre os desafios das magistradas 
para concurso, progressão de carrei-
ra entre outros temas. Foram ao todo 
16 perguntas enviadas ao CJF a acer-
ca da situação funcional das juízas. A 
comissão, coordenada pela Juíza Fe-

deral Gabriela Azevedo e composta 
por magistradas associadas da Ajufe, 
buscou “consolidar os dados relati-
vos à participação feminina na Magis-
tratura Federal”. Para isso, a entidade 
encomendou uma pesquisa indepen-
dente feita pela pesquisadora Veri-
diana Pereira Parahyba Campos.

Ajufe participa de curso da ENFAM 
que aborda desafios da carreira 
para juízas 

A vice-presidente da Ajufe na 4ª Re-
gião, Patrícia Panasolo, representou 
a Associação no primeiro Curso Na-
cional A Mulher Juíza – Desafios na 
carreira e atuação pela igualdade de 
gênero, da Enfam, entre os dias 16 e 
17 de maio, em Brasília (DF).

Panasolo participou do painel que 
discute o tema “Poder Decisório e 
Ocupação de Espaços Institucionais” 
e narrou a formação da Comissão 
AJUFE Mulheres, os trabalhos por ela 
realizados e a participação feminina 
na Magistratura Federal.

AJUFE
Ajufe participa de evento sobre 
ciência de dados em centro de ino-
vação e tecnologia 

O presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, a diretora do Foro da Se-
ção Judiciária de São Paulo, Luciana 
Ortiz, e o juiz federal Marcelo Lelis, 
participaram de uma manhã de dis-
cussões sobre Ciência de Dados na 
Future Law, centro de inovação e tec-
nologia, no dia 1º de março, em São 
Paulo (SP). O objetivo do encontro 
foi refletir como a ciência pode co-

laborar com o entendimento acerca 
dos principais problemas sociais e o 
aprimoramento da prestação jurisdi-
cional no Brasil.

Ajufe e Ajufesp participam de sim-
pósio sobre Direito brasileiro em 
Harvard 

O presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, participou da abertura, no 
dia 8 de abril, da 2º edição do Bra-
zil Legal Symposium, realizado na 
Harvard Law School, em Cambridge 
(EUA). Também estiveram presentes 
o conselheiro do CNJ, Henrique Ávila, 
o ex-presidente da Ajufe, Nino Tol-
do, o diretor da Ajufesp, Otávio Port, 
além de mais de 20 magistrados as-
sociados.

O objetivo do Simpósio é avançar em 
sua proposta original de promover 
um debate altamente qualificado so-
bre o Direito e a realidade brasileira, 
em diálogo com professores de Har-
vard e de outras instituições dos Es-
tados Unidos.

Ajufe participa de Seminário Inter-
nacional que discute a proteção de 
dados 

O STJ, com o apoio da Ajufe, promo-
veu a abertura do “Seminário Inter-
nacional Lei Geral de Proteção de 
Dados: a caminho da efetividade”, 
em parceria com o Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF), o Centro de Direi-
to, Internet e Sociedade do Instituto 
Brasiliense de Direito Público (Cedis/
IDP) e a FGV Projetos, entre os dias 
27 e 28 de maio.

A mesa de abertura foi composta pelo 
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presidente da Ajufe, Fernando Men-
des, o presidente do STJ, ministro 
João Otávio de Noronha, o presiden-
te do STF, ministro Dias Toffoli, além 
dos coordenadores científicos do se-
minário, o ministro Villas Bôas Cueva 
(STJ), a professora da Universida-
de de Brasília (UnB), Laura Schertel 
Mendes, e o professor do Instituto de 
Direito Público (IDP), Danilo Doneda.

Ajufe participa do lançamento de 
painel multisetorial de combate à 
fake news 

O presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, participou do lançamento 
do Painel Multisetorial de Checagem 
de Informações e Combate a Fake 
News na sede do STF, no dia 11 de 
junho, em Brasília (DF). O Painel reu-
niu organizações públicas e privadas 
com o intuito de combater a prolife-
ração de notícias falsas e conteúdos 
inverídicos disseminados na internet 
e em redes sociais. A Ajufe é uma das 
entidades que apoiam a iniciativa.

A medida tem o objetivo de alertar 
leitores e internautas sobre os peri-
gos do compartilhamento de infor-
mações duvidosas.

Presidente do INSS adota medidas 
propostas pelo Centro de Inteligên-
cia da Justiça Federal 

O presidente do INSS, Renato Ro-
drigues Vieira, enviou ofício para a 
Coordenadora do Grupo Operacional 
do Centro Nacional de Inteligência 
da Justiça Federal, Vânila Cardoso. 
O ofício diz respeito a algumas das 
medidas propostas pelo Grupo Ope-
racional, durante a última reunião, 
que serão adotadas pelo INSS, ainda 

em 2019, para a melhoria do atendi-
mento segurados e beneficiários da 
Previdência Social, como a redução 
do tempo de espera em filas e apre-
ciações, além da eliminação dos pa-
gamentos indevidos e irregulares.

Ajufe realiza curso na Holanda para 
discutir a Justiça Penal Internacio-
nal 

Mais de 30 magistrados federais par-
ticiparam do curso “A Justiça Penal 
Internacional”, realizado pela Ajufe 
entre os dias 24 e 28 de junho, em 
Haia, na Holanda.

O curso contou com duas etapas, 
sendo a primeira delas o acompa-
nhamento de três módulos no forma-
to a distância (EaD), obrigatório para 
todos aqueles que desejassem parti-
cipar do evento na sede do Tribunal 
Penal Internacional (TPI). Essa parte 
tinha o objetivo de contextualizar as 
competências e histórico do TPI.

Ajufe participa de instalação da Co-
missão Especial que analisará pro-
jeto do novo CPP 

O secretário-geral da Ajufe, Rodrigo 
Coutinho, e o presidente da Ajufesp, 
Otávio Port, participaram da eleição 
dos titulares da Comissão Especial 
que vai analisar o projeto do novo CPP 
na Câmara dos Deputados. O projeto 
original foi elaborado por uma comis-
são de juristas do Senado. A Ajufe se 
colocou à disposição para participar 
de todos os debates e audiências pú-
blicas sobre o tema, bem como irá 
subsidiar a Comissão Especial com o 
envio de Notas Técnicas.

Ministro Dias Toffoli faz visita insti-
tucional à SJMT 

O presidente do STF, ministro Dias 
Toffoli, fez uma visita institucional à 
SJMT, no dia 18 de julho. Participa-
ram do encontro o diretor do Foro, 
Pedro Francisco da Silva, e o delega-
do da Ajufe no MT, Francisco Antônio 
de Moura Júnior.

Durante a reunião, os juízes federais 
da SJMT trouxeram à discussão as 
graves e progressivas restrições or-
çamentárias que têm sido impostas 
ao Judiciário Federal em decorrência 
da emenda constitucional do teto de 
gastos. Os magistrados ainda fala-
ram sobre a alteração constitucional 
referente à competência delegada. 
E manifestaram sua aprovação à al-
teração e a viabilidade da assunção 
dos novos processos nos juizados em 
funcionamento.

Por fim, tratou-se da necessidade de 
aprovação da lei de custas e do rea-
juste do valor destas, como uma das 
soluções para os problemas orça-
mentários da Justiça Federal.

TRF3 promove roda de conversa 
para debater o tráfico de pessoas 

O TRF3 promoveu, no dia 30 de julho, 
uma roda de conversa com os auto-
res da edição especial da revista do 
Tribunal sobre tráfico de pessoas. A 
data marcou o dia nacional do en-
frentamento ao tráfico de pessoas, 
previsto na Lei 13.344/2016.

Além da roda de conversa, durante 
uma semana ocorreu a mobilização 
em alusão à campanha do Coração 
Azul, uma iniciativa da ONU para 
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conscientização internacional contra 
o tráfico de pessoas e seu impacto na 
sociedade. 

Curso de Direito Aeronáutico da 
Ajufe, em Brasília 

O presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, participou do “Curso de Di-
reito Aeronáutico”, na capital federal, 
realizado entre 31 de julho e 1º de 
agosto. O evento foi uma parceria da 
Ajufe com a ANAC, e com a Força Aé-
rea Brasileira (FAB).

O objetivo do encontro foi debater, 
durante dois dias, questões atuais 
do Direito Aeronáutico com o Poder 
Judiciário. Foram palestras, painéis 
e visitas técnicas a laboratórios de 
investigação de acidentes aeronáuti-
cos e centros de controle de tráfego 
aéreo, por meio do CENIPA (Centro 
de Investigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos) e do CINDACTA 
(Centro Integrado de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo).

Ajufe participa de Congresso sobre 
Meio Ambiente 

Os diretores da Ajufe Ilan Presser e 
Vera Lucia Rocha Souza Jucovsky 
participaram do III Congresso Brasi-
leiro da Magistratura e do Ministério 
Público para o Meio Ambiente, reali-
zado na cidade de Araxá/MG, entre 
os dias 7 e 9 de agosto.

O evento, promovido pela Abrampa, 
com apoio da Ajufe, contou com pa-
lestras, painéis, apresentações de 
teses e estudos de caso sob o tema 
central: “Proteção Ambiental: a mis-
são garantidora do Poder Judiciário e 
do Ministério Público - histórico, ten-
dências e perspectivas”.

Os representantes da Ajufe participa-
ram do nono painel que tratou da re-
lação entre a Justiça Federal e o Meio 
Ambiente. A diretora Vera Lúcia falou 
sobre o Poder Judiciário e o princípio 
do não retrocesso ambiental. E o di-
retor Ilan Presser destacou o papel 
da Justiça Federal na apreciação de 
demandas ambientais.

Ajufe participa de encontro sobre a 
Agenda 2030 da ONU e ressalta im-
portância da igualdade de gênero 
em requerimento 

O presidente da Ajufe, Fernando 
Mendes, a vice-presidente na 4ª Re-
gião, Patrícia Panasolo, e a juíza fede-
ral Tani Maria, que integra a Comis-
são AJUFE Mulheres, participaram 
do 1º Encontro Ibero-Americano 
Agenda 2030 no Poder Judiciário, 
em Curitiba (PR). O evento discutiu 
a implementação dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODSs) 
da ONU. Dentre esses objetivos, o de 
número 5 é “alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar todas as mulhe-
res e meninas”.

Na oportunidade, a Ajufe entregou 
ao Presidente do STF e CNJ, ministro 
Dias Toffoli, um requerimento visan-
do a adoção de medidas para promo-
ção de igualdade de gênero no Poder 
Judiciário. As medidas foram extraí-
das da Carta de Brasília, aprovada ao 
final do III Seminário Mulheres no 
Sistema de Justiça: Trajetórias e De-
safios, bem como constam da Nota 
Técnica nº 2, publicada pela Comis-
são AJUFE Mulheres.
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A Lei 13.876/19, que dispõe sobre os honorários 
periciais em ações nas quais o INSS figura como parte 
é de fundamental importância, na visão da Ajufe, para o 
bom funcionamento da justiça. A norma, aprovada em 
setembro passado, altera a legislação previdenciária e 
traz mudanças também na CLT. 

Além disso, a associação destaca a importância da 
alteração na Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que 
prevê que a Justiça Federal defina a competência do 
julgamento dos processos e determine se os casos em que 
o INSS figure como parte, e que a ação esteja tramitando 
no âmbito Federal, continuem ou sejam repassados para 
a Justiça Estadual. O objetivo é defender a medida que 
prevê a absorção da competência delegada pela Justiça 
Federal. 

A nova norma ainda determina que, quando a comarca 
não possuir vara Federal, juízes e auxiliares da justiça 
Federal possam realizar diligências processuais no 
território do município abrangido pela seção, subseção 
ou circunscrição da respectiva vara. Tal medida tem como 
função a diminuição de custos para o Estado, uma vez 
que os processos de perícias judiciais médicas possuem 
um custo menor na esfera Federal. 

Na visão dos magistrados federais, a alteração 
constitucional é de fundamental importância e torna 
viável a assunção de novos processos nos juizados em 
funcionamento. A Ajufe acredita ainda que a proposta 
garante melhoria na prestação jurisdicional, além de 
maior segurança jurídica, pois será prestada por justiça 
especializada. E ainda permite a assunção de novos 
processos nos juizados em funcionamento e gera 
economia aos cofres públicos.

Para magistrados, Lei que altera 
legislação previdenciária e dispõe sobre 

honorários periciais é primordial para 
bom funcionamento da Justiça

Veja o levantamento da Ajufe  
sobre a competência delegada: 

#PREVIDÊNCIA

O presidente da Ajufe, Fernando Mendes, destaca a 
capilaridade da Justiça Federal nos estados. “É preciso 
afastar essa ideia de ausência de varas federais nos 
estados ou falta de capacidade de prestação jurisdicional. 
Havia essa justificativa quando a Justiça Federal estava 
instalada só nas capitais. Hoje são mais de 980 varas, 
também em pequenas cidades do interior. E mesmo onde 
não há vara, o processo eletrônico permite que a pessoa 
abra o processo sem necessariamente se deslocar 
até a vara. Além disso, os tribunais têm criado postos 
avançados de atendimento e investido em tecnologia e 
gestão eletrônica de processos”, explicou. 

O Tribunal de Contas da União e o próprio INSS também 
entendem que a medida beneficia o Estado, com 
economia de milhões por ano com custos periciais. Isso 
porque, na Justiça Federal, o valor médio de cada perícia 
judicial é de R$ 200,00 enquanto na Justiça Estadual é 
de R$ 1.110,96. O montante representa um acréscimo 
de 555% no gasto orçamentário com o pagamento 
de perícias judiciais, mesmo considerando uma base 
comparativa defasada. 

A Lei, portanto, contorna a limitação fiscal e mantém em 
dia o pagamento das perícias judiciais, evitando atrasos ou 
falta de pagamento de honorários, o que é indispensável 
para a boa prestação dos serviços. 
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Atentando-se para o movimento de renovação da gestão 
pública, o Conselho da Justiça Federal da 3ª Região ins-
tituiu, nesta semana, o Programa para o Processamento 
Judicial Eletrônico na Seção Judiciária de São Paulo (Pro-
grama e-Vara) e implantou a Central de Processamento 
Eletrônico na Subseção Judiciária de Santos (CPE-San-
tos). Implantação do projeto piloto no estado está previs-
ta na Resolução CJF3R Nº 44 e será iniciado em fevereiro 
de 2020.

Com o Programa, as Varas Federais, chamadas e-varas, 
terão auxílio dessas centrais de apoio à atividade jurisdi-
cional em ambiente eletrônico (CPEs), mediante atuação 
padronizada e compartilhada para execução de atos de 
forma transcendente às unidades judiciárias. O objetivo 
é obter resultados céleres e adequados, com a digitaliza-
ção dos processos e incentivo ao teletrabalho.

As CPEs auxiliarão exclusivamente no processamento de 
ações eletrônicas em tramitação no ambiente do Proces-
so Judicial Eletrônico (PJe), ficando os demais feitos a 
cargo das respectivas e-Varas, inclusive a guarda e geren-
ciamento de processos sobrestados e findos, estes caso 
reativados, até que sejam virtualizados.

O programa e-Vara foi idealizado no Laboratório de Inova-
ção da Justiça Federal de São Paulo, a partir da experiên-
cia de juízes, servidores, usuários dos serviços judiciários 
e de outras experiências de revisão do modelo organiza-
cional. Desde então, o projeto inicial foi submetido a am-
plo debate e a inúmeras revisões e aprofundamentos. 

O vice-diretor do Foro na Seção Judiciária de São Pau-
lo, Décio Gabriel Gimenez, explica que o e-Vara vai ao 
encontro da eficiência do sistema judicial. “O programa 
e-Vara pretende alcançar maior eficiência no processa-
mento judicial e na alocação de recursos, mediante o 
compartilhamento de estruturas de apoio às varas e com 
a padronização de procedimentos sem cunho jurisdicio-
nal, preservando por inteiro a autonomia e a independên-
cia dos órgãos jurisdicionais, seja na condução dos pro-
cessos quanto no conteúdo das decisões”.

Gimenez alerta que as novas tecnologias permitem gan-
hos ainda maiores se forem acompanhadas por inovações 
também no modelo de gestão. “Num cenário de crise fis-
cal, em que não há espaço para a ampliação do quadro 
de pessoal e para a criação de mais varas, o uso de no-
vas tecnologias no âmbito do Poder Judiciário é a mola 
propulsora de grandes inovações. Todavia, a alteração da 
plataforma física pela digital sem a revisão do modelo or-
ganizacional freia o potencial do emprego dessas novas 
tecnologias”, finaliza.

Programa e-Vara, que visa maior 
celeridade processual, é aprovado 

pelo CJF da 3ª Região
Projeto piloto será implantado 

na  Subseção Judiciária de Santos

#DIGITAL
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Aesse as matérias apontando a câmera do smartphone aos QR Codes que acompanham as notas desta seção.

Juízes vão questionar no 
STF Lei de Abuso 

de Autoridade

Leia a matéria
do Valor Econômico.

Magistrado que comanda 
inquérito tende a condenar 

réu, diz estudo sobre 
‘juiz de garantias’ 

Câmara aprova urgência 
para projeto de lei de 
abuso de autoridade

Ministério diz que 
julgamentos na Justiça 

Federal são mais rápidos 

Leia a matéria
da Folha de S. Paulo.

Veja a matéria
do Jornal Nacional.

Leia a matéria
do Estadão.

40 mil juízes e promotores 
de todo o País contra esta 

Lei do Abuso

Leia a matéria
do Estadão.

Pinga Fogo - Prisão 
após condenação em 2ª 

instância (Estadão)

Assista ao vídeo
do Estadão.

Juízes e procuradores vão 
ao STF contra lei de abuso 

de autoridade

Leia a matéria 
do Vortex.

Associações de juízes e 
procuradores vão ao STF 

contra lei de abuso 
de autoridade

Leia a matéria 
do G1.
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Em dois anos, Alexandre 
de Moraes reduz acervo de 
processos em quase 80%

Associação de juízes critica 
Toffoli por concordar com 
‘pacto’ que inclui reforma 

da Previdência

Ataques pessoais entre 
Lava Jato e STF não se 

justificam, afirma 
juiz federal 

Juízes questionam pacto 
pelas reformas 

Leia a matéria
do Conjur.

Leia a matéria
do Globo.

Leia a matéria
da Folha de S. Paulo.

Leia a matéria
da Jovem Pan.
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