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Apresentação

N esse ano de 2017, chegamos à 3ª edição da Agenda Político-Institucional da Associa-
ção dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), mantendo e incrementando o compromisso 
da magistratura federal com a transparência do trabalho realizado perante o Congres-

so Nacional e os Poderes Executivo e Judiciário.

Inaugurada em 2015, a publicação detalha as demandas e os projetos da entidade para os 
próximos doze meses, tanto do ponto de vista corporativo, como de ações sociais. O fortaleci-
mento do diálogo e da integração com os órgãos do Poder Público e com setores organizados 
da sociedade é o principal propósito da iniciativa.

No documento, há informações sobre as proposições legislativas, ações judiciais e procedi-
mentos de interesse da Ajufe, com o detalhamento dos argumentos levantados pela entida-
de. Também está presente uma programação dos eventos a serem realizados ao longo do ano, 
como a Expedição da Cidadania e os fóruns de discussão de temas jurídicos.

A Ajufe tem contribuído intensamente com o processo legislativo, na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal, não somente com a apresentação de projetos de lei, mas com a pre-
sença em audiências públicas e em encontros com parlamentares e lideranças partidárias. Os 
magistrados federais oferecem contribuições colhidas ao longo de anos de atividade judican-
te, em que colocam em prática as normas aprovadas nas Casas Legislativas.

Em 2017, a Ajufe acredita no aprimoramento do diálogo com o Poder Legislativo, na cons-
trução de uma sólida legislação. São anseios do povo brasileiro o aperfeiçoamento de me-
canismos de combate à corrupção. É flagrante o prejuízo que o desvio de recursos públicos 
traz ao país, em especial aos menos favorecidos. A efetividade da jurisdição criminal e civil, 
resguardando-se, para tanto, a necessária independência do Poder Judiciário, também são 
pautas imprescindíveis ao aperfeiçoamento da nossa democracia. 
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E essa independência do Judiciário passa pela tranquilidade que os magistrados devem ter 
para julgar sem pressões externas, razão pela qual a Ajufe vê com muita preocupação proje-
tos que visam criminalizar as atividades dos juízes federais, inclusive classificando-as como 
abuso de autoridade (PLS 280/16), e outros que objetivam trazer insegurança nas searas 
previdenciária e remuneratória dos magistrados, como a PEC 287/16 (reforma da previdência), 
PL 6726/16 (extrateto) e PEC 62/2015 (desvinculação remuneratória).

Precisamos, sim, avançar na garantia da independência da magistratura. É essa autonomia 
que confere ao cidadão a segurança de que os litígios sociais serão apreciados por um juiz 
imparcial e sereno. Assim, projetos como os que instituem a Valorização por Tempo na Magis-
tratura, o Fundo de Custas da Justiça Federal, a reestruturação dos TRFs, por exemplo, são 
essenciais para a efetividade da prestação jurisdicional.  

Ao mesmo tempo, continuamos a luta pela ampliação do número de juízes federais na Justiça 
Eleitoral. A medida, com certeza, terá o condão de aperfeiçoar esse ramo do Judiciário que já 
funciona muito bem no Brasil. O aperfeiçoamento é desejável. A Justiça Eleitoral tem muito a 
ganhar com a experiência de juízes e desembargadores federais.

O diálogo com o Poder Executivo será primordial para a resolução de questões orçamentá-
rias do Poder Judiciário Federal, além de garantir a necessária recomposição inflacionária dos 
subsídios da magistratura, conforme o mandamento do artigo 37, X da Lei Maior.

Nesse espírito de diálogo franco e aberto é que a Ajufe pretende pautar suas ações, levando 
aos demais poderes, assim como à administração do Poder Judiciário, as postulações e 
colaborações dos magistrados federais para o aperfeiçoamento de nossa Nação.

Boa leitura!

Roberto Carvalho Veloso
Presidente da Ajufe
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Valorização da Magistratura 
Diante da importância do cargo, e visando a valorização da Magistratura Federal e da Justi-
ça como um todo, a Ajufe entende que todo juiz federal deve receber os benefícios dignos 
de sua função, bem como ter as prerrogativas do cargo respeitadas. 

O resgate de um sentido de carreira pressupõe necessariamente uma política remune-
ratória coerente e que estimule a manutenção dos melhores quadros profi ssionais na 
Justiça Federal. 

A PEC 63/2013, que prevê a Valorização pelo Tempo de Magistratura, representa um im-
portante passo no sentido de valorizar o trabalho dos juízes que desempenham suas fun-
ções durante anos de dedicação. 

A proposta visa a adoção de um mecanismo legal que assegure a valorização pelo tempo 
de exercício na carreira e sane distorções remuneratórias entre magistrados com anos 
de judicatura.

De outro lado, os magistrados precisam ter independência e tranquilidade para exercerem 
suas funções, sem preocupações com pressões externas, desejo e anseio não somente 
dos próprios juízes, mas de toda a sociedade.

Assim, projetos que visam restringir a independência dos magistrados, como o PLS 
280/2016 (Abuso de Autoridade), não colaboram com o bom funcionamento do Poder 
Judiciário e precisam ser amplamente discutidos e contar com aperfeiçoamento de sua 
redação.

Democracia na Gestão do Poder Judiciário 
A Ajufe defende a ampliação da presença dos magistrados de 1º e 2º graus em todos os 
processos decisórios do Poder Judiciário. A PEC 187/2012, que dispõe sobre as eleições 
diretas nos Tribunais, visa aperfeiçoar essa interlocução entre todos os magistrados brasi-
leiros e as cúpulas dos Tribunais, além de dar melhores e igualitárias condições estruturais 
a todos os juízes, em benefício dos jurisdicionados. 
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A medida pressupõe que todos aqueles que estejam submetidos a determinado corpo 
diretivo participem do processo de escolha dos integrantes desse colegiado, em conso-
nância com os princípios constitucionais da gestão democrática e da impessoalidade. 

A atual rigidez das regras de eleições dos Tribunais difi culta sobremaneira qualquer debate 
ou compromisso a longo prazo sobre os rumos administrativos do Poder Judiciário. As 
consequências desse modelo são défi cit de legitimidade dos dirigentes perante os demais 
membros do Poder e difi culdades de gestão do Judiciário, além da carência de compro-
missos institucionais. 

A entidade representativa da Justiça Federal entende que as proposições submetidas ao 
debate democrático contribuem de maneira mais efetiva para a melhoria do sistema judicial. 

A realização de eleições diretas é uma aspiração da imensa maioria dos magistrados, que 
não deseja apenas a escolha de seus dirigentes, mas também uma efetiva participação na 
construção de uma gestão democrática no Judiciário. 

Efetividade da Jurisdição 
A intensa atuação legislativa da Associação dos Juízes Federais do Brasil nos últimos 
anos demonstra o compromisso da entidade com o processo de amadurecimento e for-
talecimentos das instituições republicanas brasileiras, especialmente neste momento em 
que se discute a necessidade de mais efetividade à jurisdição, em especial a criminal. 

No Congresso Nacional, a discussão sobre medidas de combate à corrupção e à lavagem 
de dinheiro tem ganhado espaço diante da repercussão de diversos escândalos envolven-
do o desvio de recursos públicos. 

É nesse contexto que a Ajufe participa do processo legislativo, para sugerir alterações 
estruturais e sistêmicas necessárias para enfrentar a impunidade e dar efetividade à juris-
dição. As propostas dos juízes federais atacam, de frente, alguns dos principais problemas 
da legislação processual penal. 

Nesse sentido, a Ajufe acompanhará com atenção o PL 4850/16, denominado de 10 
(dez) medidas contra a corrupção, que, após transformações signifi cativas na sua vota-
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ção na Câmara dos Deputados, com a supressão de medidas muito importantes para o 
combate à corrupção e efetividade da jurisdição criminal, deve retornar à Casa legislativa 
por força de liminar do STF, notadamente pelo desvirtuamento da ideia trazida no projeto 
de iniciativa popular.

A Ajufe compõe, ainda, a plataforma do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), 
grupo responsável pela criação da Lei Complementar nº 135 de 2010 (Ficha Limpa). 

São muitos os projetos em tramitação no Congresso Nacional que pretendem reformar o 
Poder Judiciário e transformar o sistema de justiça. Considerando que a Justiça de hoje 
não é a mesma de anos atrás, a Ajufe segue em constante diálogo interno e externo pela 
readequação do Judiciário à realidade da sociedade.

Reforma do Poder Judiciário 
A Ajufe sempre lutou pelas necessárias transformações estruturais em todos os seg-
mentos da Justiça brasileira, principalmente no que se refere ao aprimoramento da 
prestação jurisdicional. 

A atuação nesse campo tem sido intensa e está vinculada à luta pelo aumento do acesso 
à Justiça Federal, por meio da criação e ampliação de varas e Tribunais Federais, além da 
adoção de medidas para aperfeiçoar a prestação dos serviços e o atendimento às popu-
lações menos favorecidas. 

A Reforma do Judiciário defendida pela Ajufe tem como alvo o aumento da efi ciência e da 
equidade, a fi m de evitar a proliferação de demandas e dar soluções mais rápidas e menos 
onerosas aos atores do sistema de Justiça. 

Para alcançar tais objetivos, a entidade trabalha por mudanças na aplicação de recursos 
do Judiciário, na forma de nomeação de juízes, no aprimoramento das Cortes de Justiça, 
na adoção de reformas processuais, na proposição de mecanismos alternativos de reso-
lução de confl itos, entre outras medidas. 
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PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

PEC 63/2013 (SF) PEC 210/2007 (CD)
Valorização por Tempo de Magistratura (VTM)

Situação 
PEC 63/2013 aguarda deliberação no Plenário do Senado 
Federal. 

PEC 210/2007 aguarda deliberação no Plenário da Câmara dos 
Deputados. 

Autores 
Senador Gim Argello (PTB-DF) e Deputado Regis de Oliveira 
(PSC-SP). 

Ementa 
Instituem a parcela indenizatória de valorização por tempo na 
Magistratura e Ministério Público, e dá outras providências. 

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) tem como uma de 
suas pautas de atuação o trabalho para restabelecimento do Adicional por Tempo de Ser-
viço para ambas carreiras no texto constitucional. Trata-se de bandeira histórica das en-
tidades. 

A aprovação da PEC proporcionará às carreiras de Estado, como a Magistratura e o Mi-
nistério Público, o resgate do sentido de carreira e a dignidade dos profi ssionais que a 
integram, com a valorização de suas funções essenciais para a sociedade e o Estado De-
mocrático de Direito. 

A Ajufe apresentou Nota Técnica pela aprovação da PEC. A entidade faz intenso e contínuo 
trabalho de diálogo com a sociedade civil como forma de demonstrar a necessidade de 
uma política remuneratória coerente e compatível com a responsabilidade dos membros 
da Magistratura e do Ministério Público, em observância ao parâmetro constitucional es-
tabelecido pelo art. 39, §1º, I a III da Constituição Federal.

A FAVOR
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PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

PEC 187/2012
Democratização do Judiciário

Situação 
Aguarda deliberação no Plenário da Câmara dos Deputados. 

Autor 
Deputado Wellington Fagundes (PR-MT). 

Ementa 
Dá nova redação às alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 96 da 
Constituição Federal, renomina as suas alíneas subsequentes 
e acrescenta-lhe um parágrafo único, dispondo sobre a eleição 
dos órgãos diretivos dos Tribunais de 2º grau. Outro objetivo 
é garantir que os juízes de 1º e 2º graus votem na eleição de 
seu corpo diretivo e na realização de mudanças regimentais em 
seus Tribunais. 

A proposta garante a participação de todos os magistrados, de 1ª e 2ª instâncias, nas 
eleições dos órgãos diretivos de seus respectivos Tribunais (exceto a Corregedoria), em 
consonância com os princípios constitucionais da gestão democrática, da impessoali-
dade e da participação. 

Os órgãos diretivos de um Tribunal de 2ª instância são responsáveis pela gestão não ape-
nas do próprio Tribunal, mas também de todos os juízes de 1ª instância a ele vinculados. A 
democracia pressupõe que todos aqueles que estejam submetidos a determinado corpo 
diretivo participem do processo de escolha dos integrantes desse corpo. 

A FAVOR
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PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

PEC 15/2012
Eleição Direta nos Tribunais 

Situação
Aguarda deliberação no Plenário do Senado Federal. 

Autor 
Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB). 

Ementa 
Altera o art. 96 da Constituição Federal para dispor sobre a 
eleição dos órgãos diretivos dos Tribunais de 2º grau por todos os 
magistrados de 1a e 2a instância. Estabelece competência privativa 
aos Tribunais para eleição de seus órgãos diretivos, por maioria 
absoluta e em votação secreta, dentre os membros do órgão 
especial ou do Tribunal pleno, exceto para os cargos à Corregedoria. 

Na defesa de uma maior democracia na gestão do Judiciário, a Ajufe entende ser necessária 
a eleição direta para a escolha dos dirigentes dos Tribunais, bem como defende a democrati-
zação de todas as ações e decisões do Poder Judiciário. 

O Poder Judiciário é, entre os Três Poderes, aquele que menos se democratizou após a pro-
mulgação da Constituição de 1988. 

A FAVOR
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PEC 31/2013 
Alteração na Composição dos TREs

Situação 
Aguarda deliberação na CCJ do Senado Federal. 

Autor
Senador Pedro Taques (PDT-MT). 

Ementa
Modifi ca os arts. 119, 120 e 121 da Constituição Federal, para 
proceder a ampliação do número de membros dos Tribunais 
eleitorais, e dá outras providências. 

Esta PEC é de iniciativa da Ajufe, por meio da Comissão que estuda a ampliação das compe-
tências dos juízes federais e a ampliação da participação deles na Justiça Eleitoral. 

Após a apresentação da proposição, a Ajufe emitiu Nota Técnica em que reconhece que a PEC 
consiste em uma nítida tentativa de corrigir um resquício de evidente desequilíbrio federativo 
na estrutura do Estado brasileiro: o fato de a Justiça Eleitoral, em que pese seu caráter fe-
deral, ser administrada e ter seus órgãos jurisdicionais compostos, em sua larga maioria, por 
agentes públicos estaduais. 

O aumento da participação dos juízes federais nos TREs assegura mais harmonia na sua com-
posição por meio do controle interinstitucional. Com uma composição mais proporcional e 
plural, acentua-se uma lógica da pluralidade da formação da Justiça Eleitoral e de fi scalização 
recíproca entre elas, o que é bastante salutar em Tribunais com competência tão sensível à 
racionalidade democrática como os eleitorais. A presença maior de magistrados federais pos-
sibilita uma projeção do processo eleitoral para além dos limites estaduais. 

A FAVOR
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PEC 358/2005
Reforma do Judiciário – 2ª Etapa

Situação 
A matéria aguarda deliberação no Plenário da Câmara dos 
Deputados. 

Autor 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado 
Federal. 

Ementa 
Altera dispositivos dos arts. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 
102, 103-B, 104, 105, 107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 
128, 129, 130-A e 134 da Constituição Federal, acrescenta 
os arts. 97-A, 105-A, 111-B e 116-A, e dá outras providências. 
Inclui a necessidade de permanência de 3 (três) anos no cargo 
para que o magistrado tenha direito à vitaliciedade na função; 
proíbe a prática de nepotismo nos Tribunais e juízos; altera a 
composição do STM e incluindo competências para o STF e 
STJ; instituindo a “súmula impeditiva de recursos”, a ser editada 
pelo STJ e TST - Reforma do Judiciário. 

A Ajufe apresentou Notas Técnicas a respeito da questão, sempre levando em considera-
ção a evolução da entrega de jurisdição à população. 

A Ajufe entende que existe a necessidade do debate em relação aos pontos da Consti-
tuição, como forma de revisão propiciada pelo amadurecimento democrático da socie-
dade e das instituições, características próprias do processo evolutivo das sociedades 
contemporâneas. 

A FAVOR
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PEC 555/2006 
Reforma da Previdência

Situação 
Aguarda deliberação no Plenário da Câmara dos Deputados. 

Autor 
Deputado Carlos Mota (PSB-MG). 

Ementa 
Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 
Revoga o dispositivo da Emenda Constitucional – Reforma 
da Previdência, acabando com a cobrança de contribuição 
previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos 
aposentados (Contribuição de Inativos). 

A incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos da inatividade contraria a 
lógica de qualquer sistema de previdência social. 

A obrigatoriedade da contribuição para os inativos dos Regimes Próprios de Previdência 
Social sem que fosse instituída idêntica contribuição para os inativos do Regime Geral 
demonstra o casuísmo e a inadequação da regra estabelecida pelo art. 4º da EC 41/2003. 

A incidência da contribuição sobre os proventos de quem já estava na inatividade ao tem-
po da promulgação da EC 41/2003 ainda feriu a garantia constitucional do direito adquiri-
do, o que merece ser reparado pelo Poder Constituinte Reformador. 

A FAVOR
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PEC 03/2007
Férias Coletivas

Situação 
Aguarda deliberação no Plenário da Câmara dos Deputados. 

Autor 
Deputado José Santana de Vasconcelos (PR-MG). 

Ementa 
Altera o inciso XII do art. 93 da Constituição Federal. 

A Ajufe apoia a iniciativa, tendo, inclusive, elaborado Nota Técnica pela aprovação, porque, 
de fato, o fi m das férias coletivas em nada contribuiu para a melhor prestação jurisdicio-
nal. Ao contrário, apenas trouxe difi culdades, administrativas e judiciais, que têm causado 
enormes prejuízos à jurisdição. 

Com efeito, tratando-se de órgãos colegiados, as decisões são ordinariamente tomadas 
por, pelo menos, três magistrados. Em face das férias individuais, uma turma (ou câmara) 
julgadora pode passar a maior parte do ano desfalcada, o que exige seguidas convocações 
de juízes de 1º grau para compor o quórum e permitir que os Tribunais funcionem ininter-
ruptamente. 

Essas seguidas convocações trazem problemas de duas ordens: em primeiro lugar, impe-
de ou difi culta a formação da jurisprudência das turmas (ou câmaras) julgadoras, visto que 
essa jurisprudência somente pode ser formada com a composição titular; em segundo 
lugar, as convocações de juízes de 1º grau desfalcam a primeira instância, prejudicando 
sensivelmente a prestação jurisdicional nesse grau. 

Portanto, a ideia de maior celeridade na prestação jurisdicional, que a Ajufe amplamente 
apoia, não encontrou guarida no fi m das férias coletivas nos Tribunais e juízos de 2º grau. 
Ao contrário, repita-se, trouxe maiores difi culdades e custos aos Tribunais, prejudicando 
não só estes, mas também os juízos de 1º grau, os advogados e, principalmente, os jurisdi-
cionados, destinatários dos serviços judiciais. 

A FAVOR
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PEC 68/2013
Prazo para Nomeação de Agentes Públicos

Situação 
Aguarda deliberação na CCJ do Senado Federal. 

Autor 
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE). 

Ementa 
Altera o art. 84 da Constituição Federal para impor ao Presidente 
da República prazo para nomeação de agentes políticos. 

A Ajufe está de acordo com a proposta, que tem como escopo a imposição de prazo para a 
fi nalização da investidura de agentes públicos cuja escolha cabe ao Presidente da República. 

A Ajufe tem a convicção que injunções políticas não podem produzir, como resultado, o 
comprometimento do normal e regular funcionamento de instituições fundamentais à Re-
pública, como Tribunais do Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União, entre outros. 

A Ajufe sustenta, ainda, que a normalidade institucional no funcionamento dessas es-
truturas deve estar livre da contaminação por qualquer elemento estranho ao proces-
so constitucionalmente assentado. Pelo que entende, confi gura abuso de poder político 
qualquer manobra destinada a conter, desviar, atrasar ou inviabilizar esses mecanismos. 

A FAVOR
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PEC 15/2011
Ações Rescisórias (PEC Peluso)

Situação 
Aguarda deliberação no Plenário do Senado Federal. 

Autor 
Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES). 

Ementa 
Altera os arts. 102 e 105 da Constituição, para transformar os 
recursos extraordinários e especiais em ações rescisórias. 

A Ajufe emitiu Nota Técnica em que faz várias considerações favoráveis à aprovação da 
matéria. A PEC extingue os atuais Recursos Extraordinários e Recursos Especiais, criando, 
em seus lugares, as Ações Rescisórias Extraordinárias e Especiais, respectivamente. 

Na prática, com a aprovação da PEC, será antecipado o momento da formação da coisa jul-
gada, não eliminando, porém, a possibilidade de rescisão do julgado pelo Superior Tribunal 
de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 

A PEC ainda apresenta características similares ao PLS 402/2015, defendido pela Ajufe, 
que viabiliza o cumprimento das decisões logo após o julgamento em 2ª instância, em 
sintonia com o princípio da adequação e efetividade da jurisdição, além de diminuir a im-
punidade. 

A FAVOR
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PEC 389/2014
Alteração na Composição dos Juizados Especiais 
e Turmas Recursais 

Situação 
Aguarda deliberação na CCJC da Câmara dos Deputados. 

Autor 
Deputada Carmen Zanotto (PPS-SC). 

Ementa 
Inclui advogados na composição dos Juizados Especiais e 
Turmas Recursais. 

Atualmente, a Constituição dispõe que os Juizados Especiais são formados por juízes to-
gados ou togados e leigos, e que as turmas recursais são compostas por juízes de 1º grau. 
A Ajufe apresentou Nota Técnica em que elenca pelo menos três argumentos contra a 
proposta, quais sejam: 

1. Trata-se de uma alteração que desconhece a diferença entre os sistemas dos Juizados 
Especiais dos processos cíveis e criminais ordinários. Diferenças essas que possibilitaram 
o sucesso daqueles. 

2. As turmas de julgamento nos Juizados Especiais não são Tribunais, como órgãos pró-
prios, mas sim a reunião de juízes de 1º grau – aliás, sujeitos à hierarquia administrativa dos 
Tribunais. 

3. A “ordinarização do processo” traz para os Juizados Especiais os vícios do processo ci-
vil comum. É um risco que esta medida carrega, já que importa o modelo tradicional dos 
Tribunais – que têm a sua razão de ser nos processos de maior complexidade, o que não 
ocorre nos Juizados Especiais. Seria, em outras palavras, ressuscitar os antigos Tribunais 
de Alçada, que foram extintos pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004. 

CONTRA
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Acrescente-se que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, é desnecessária a pre-
sença de advogado (Lei 10.259/2001, art. 10). 

De uma forma mais evidente, há clara inconstitucionalidade material da PEC ao preten-
der alterar a composição das turmas recursais, já que estas são compostas de juízes de 
1º grau. 

A alteração do art. 98, tal como pretendida, implicaria em criar cargos de juízes para 
advogados sem concurso, com signifi cativa modifi cação da estrutura do Poder Judi-
ciário, afetando a forma de ingresso na carreira, já que esta se dá somente no cargo de 
juiz substituto, mediante concurso público regido por Lei Complementar de iniciativa do 
Judiciário. 
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PEC 505/2010
Aposentadoria Compulsória como Medida 
Disciplinar 

Situação 
Aguarda deliberação na CCJC da Câmara dos Deputados. 

Autor 
Senadora Ideli Salvatti (PT-SC). 

Ementa 
Altera os arts. 93, 95, 103-B, 128 e 130-A da Constituição 
Federal, para excluir a aposentadoria por interesse público do 
rol de sanções aplicáveis a magistrados e para permitir a perda 
de cargo, por magistrados e membros do Ministério Público, na 
forma e nos casos que especifi ca. 

A Ajufe é contrária à modifi cação que possa vir a mitigar a garantia constitucional da vita-
liciedade dos magistrados. 

A Constituição Federal prevê que a pena de perda de cargo só poderá ocorrer em razão de 
sentença judicial transitada em julgado (art. 95, I, CF). 

A proposta para que essa sanção seja estabelecida em sede administrativa implica sério 
risco à independência dos juízes, e, por consequência, do Poder Judiciário. 

CONTRA
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PEC 327/2009 
Competência Penal

Situação 
Aguarda deliberação na CCJC da Câmara dos Deputados. 

Autoria 
Deputado Valtenir Pereira (PMDB-MT). 

Ementa 
Modifi ca o inciso IX e acrescenta os incisos X a XIII ao art. 114, 
e revoga parcialmente o inciso VI do art. 109 da Constituição 
da República, para conferir a competência penal à Justiça 
do Trabalho, especialmente em relação aos crimes contra 
a organização do Trabalho; os decorrentes das relações de 
trabalho, sindicais ou do exercício do direito de greve, a redução 
do trabalhador à condição análoga à de escravo; aos crimes 
praticados contra a administração da Justiça do Trabalho; e a 
outros delitos que envolvam o trabalho humano. 

A Ajufe emitiu Nota Técnica contra a matéria em que apresenta os seguintes argumentos: 

1. Mito da maior efi ciência da Justiça do Trabalho. Apesar de todo o brilho de seus integran-
tes, ela não se apresenta como exemplo de rapidez em relação à Justiça Federal. 

2. Especialização em matéria criminal - o que evita a ocorrência de nulidades e possibilita 
uma instrução e um julgamento com maior celeridade. O deslocamento de competência 
implicaria na necessidade de criação de um segmento na Justiça do Trabalho, com altera-
ção na formação especializada de juízes, servidores e membros do Ministério Público. Tal é 
absolutamente desnecessário e oneroso aos cofres públicos. 

CONTRA
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3. Relevante observar que o STF, face à existência de outros valores relevantes mutilados 
nessa espécie de crime, tem, inclusive, ressaltado a competência da Justiça Federal. Nes-
se sentido, seria possível citar vários acórdãos daquela corte, como o RE 599943 Agr/SP 
1ª turma, julgado em 02/10/2010. 

4. A forte carga de elementos de direito constitucional e administrativo nas questões refe-
rentes a improbidades administrativas a recomendar a instrução e julgamento por Juízes 
especializados nas matérias envolvidas. 

Dessa forma, pode-se sintetizar a análise da PEC 327/2009 no sentido de que a mesma 
não deve ser aprovada pelo Congresso Nacional, em relação às alterações no art. 114 do 
texto constitucional. Ela representa uma pretensão de ampliação horizontal de competên-
cia, quando o mais recomendável seria o aperfeiçoamento dos instrumentos para exercí-
cio daquilo que a Constituição hoje lhe atribui, de enorme relevo social. 
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PEC 106/2011
Magistrado Sênior

Situação 
Aguarda deliberação na CCJC da Câmara dos Deputados. 

Autor 
Deputado Dr. Ubiali (PSB-SP). 

Ementa 
Cria a função de “Magistrado Sênior’’ no Poder Judiciário, que 
consiste na utilização de magistrados aposentados em serviços 
voluntários, como mediação e conciliação, docência, direção de 
Escola de Magistratura, além de tarefas administrativas. 

A Ajufe posiciona-se contrariamente à PEC após consultas realizadas com seus associa-
dos, tendo em vista o insucesso de experiências de direito comparado com outros países. 

De outro lado, a Associação tem trabalhado, historicamente, pela criação de novos TRFs 
e pela ampliação dos já existentes, de modo que a proposta apresentada, em princípio, vai 
de encontro a esses objetivos. 

CONTRA
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PEC 64/15 
Estatuto da Magistratura

Situação 
Aguarda deliberação na CCJ do Senado Federal. 

Autor 
Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES). 

Ementa 
Altera o “caput” do artigo 93 da Constituição Federal, para 
estabelecer iniciativa parlamentar concorrente na propositura 
de Lei Complementar que institua o Estatuto da Magistratura. 

A Ajufe elaborou e encaminhou Nota Técnica aos membros da comissão com argumentos 
pela rejeição da PEC. 

Ao se permitir a iniciativa concorrente de lei que disponha sobre a Magistratura, pode-se 
questionar por que não alterar os artigos 51 e 52 da Constituição Federal, que dispõem 
sobre a organização e o funcionamento interno do Legislativo. Isso abre brechas para que 
o Poder Executivo interfi ra em assunto interna corporis, como a elaboração das propostas 
orçamentárias. 

Tais hipóteses, portanto, só seriam possíveis se não existisse postulado constitucional 
de harmonia e independência entre os poderes constituídos. Além disso, acabariam por 
favorecer a implantação de regimes que não se coadunam com o Estado Democrático 
de Direito. 

Por fi m, o conteúdo da Lei Complementar instituidora do Estatuto da Magistratura é de-
terminado pela própria Constituição Federal, Lei Maior, que impõe a observância dos prin-
cípios elencados no artigo 93, além de nomear o órgão máximo do Poder Judiciário, o Su-
premo Tribunal Federal, como responsável pela inciativa de lei dessa natureza, nos termos 
do que estabelece o artigo 60, §4º, III, da Constituição Federal. 

CONTRA
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PEC 127/15
Competência da Justiça Federal

Situação 
Aguarda deliberação na CCJ do Senado Federal. 

Autor 
Senador José Pimentel (PT-CE). 

Ementa 
Altera o art. 109 da Constituição Federal para dispor sobre a 
competência da Justiça Federal para o julgamento de ações 
decorrentes de acidentes de trabalho e das sociedades de 
economia mista federal. Também altera as regras de delegação 
da competência. 

A presente Proposta de Emenda Constitucional pretende transferir, da Justiça Estadual 
para a Justiça Federal, a competência jurisdicional das causas decorrentes de aciden-
te de trabalho, nas quais a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Também prevê que 
as demandas envolvem as sociedades de economia mista federal, que passariam a ser 
processadas na Justiça Federal. Ainda altera os parâmetros de delegação da competência 
da Justiça Federal para juízes estaduais. 

A Ajufe é a favor da alteração da regra geral de delegação de competência jurisdicional, 
remetendo à lei a regulamentação das hipóteses em que as causas de competência da 
Justiça Federal poderão ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, buscando, des-
sa forma, adequar o texto da Constituição Federal à realidade concreta atual. 

No que se refere aos acidentes de trabalho, propõe-se que a competência para julgamen-
to das causas deles decorrentes seja da Justiça Federal sempre que envolverem institui-
ção de Previdência Social. 

A FAVOR
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PEC 62/15
Desvinculação Remuneratória

Situação 
Aguarda deliberação no Plenário do Senado Federal. 

Autor 
Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). 

Ementa 
Altera os arts. 27, 28, 29, 37, 39, 49, 73 e 93 da Constituição 
Federal para vedar a vinculação remuneratória automática 
entre subsídios de agentes públicos. 

A Frente Associativa da Magistratura e Ministério Público (Frentas) enviou ofício ao então 
relator na CCJ do Senado Federal, Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em que mani-
festou ser a proposta altamente prejudicial para as carreiras da Magistratura e Ministério 
Público, para os atuais e futuros juízes, promotores e procuradores. 

Segundo a Frentas, a PEC padece de vícios de inconstitucionalidade e sequer repre-
sentará grande margem de economia para os orçamentos da União, dos Estados e do 
Distrito Federal. 

Caso venha a ser aprovada, a PEC representará na prática o isolamento do salário dos 
Ministros do STF, e, por conseguinte, risco sério e iminente de quebra da unidade da Ma-
gistratura e do Ministério Público nacional, à vista da possibilidade de legislações diversas 
na União e nos Estados defi nindo limites diversos para os respectivos subsídios. 

De outra parte, a possibilidade de que as futuras revisões dos subsídios dos Ministros do 
STF tenham dimensões distintas daquelas reservadas aos demais juízes e membros do 
Ministério Público constituem-se em unidades institucionais interligadas por um princípio 
constitucional de simetria. 

CONTRA
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A Frentas entende que a matéria não está sufi cientemente madura para votação, notada-
mente à vista das outras possibilidades de equacionamento da difícil questão das vincu-
lações remuneratórias. 

A Ajufe, e também a Frentas, defendem textos alternativos, como do senador Vicentinho 
Alves (PR-TO), que contemplem a desvinculação de subsídios, vencimentos e salários no 
plano geral do funcionalismo público nacional, sem, no entanto, impactar gravemente as 
carreiras da Magistratura e Ministério Público. 
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PEC 287/16
Reforma da Previdência

Situação  
Aguardando Criação de Comissão Temporária pela MESA

Autor 
Poder Executivo

Ementa
Altera os arts. 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da 
Constituição, para dispor sobre a seguridade social, estabelece 
regras de transição e dá outras providências.

A Previdência Social é um direito humano fundamental, garantida pela Constituição Fe-
deral de 1988. A inclusão previdenciária garante um seguro social, necessário quando o 
indivíduo se encontra em situação vulnerável e desamparado, seja pela idade avançada, 
acidente, invalidez ou maternidade, riscos sociais cobertos pelo sistema previdenciário 
brasileiro.

A Reforma da Previdência atingirá substancialmente a população brasileira, devendo se 
submeter a um debate sério e qualifi cado com os trabalhadores e servidores públicos. As-
sim, para a Ajufe, é inaceitável e temerário que a Reforma seja encampada pelo Governo, 
apenas sob o único enfoque da crise econômica, sem as discussões necessárias acerca 
dos aspectos jurídicos e sociais.

Dentre outros pontos sensíveis, a Reforma da Previdência, conforme a PEC 287, acaba 
com o conceito de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição e institui, tanto 
para servidores públicos como para trabalhadores do RGPS, unicamente a aposentado-
ria por idade (aos 65 anos), sem distinção para homens e mulheres. Para que o cálculo do 
benefício se faça pela integralidade da média remuneratória, o trabalhador deverá com-
provar 49 anos de contribuição. O aumento da idade mínima para 65 anos e ainda com 
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a possibilidade de elevação posterior, não condiz com a realidade de toda a população 
brasileira. Em estados com baixos índices de desenvolvimento humano, a expectativa 
de vida da população não corresponde à média nacional apresentada pelo IBGE. Assim, 
resta evidente que poucos brasileiros conseguirão atingir a idade necessária para se 
aposentar.

Outra inconsistência da Reforma é o parâmetro das regras de transição, que não apre-
senta justifi cativa adequada, ao se pautar unicamente pela idade do trabalhador/servidor 
(idade esta que seria de 50 anos para o homem e 45 anos para a mulher). Aqui, mais uma 
vez, a Reforma não se pauta pelo valor social do trabalho/tempo de contribuição, pois de-
fere o direito a regras de transição por um indicador que não premia o valor do trabalhador 
que iniciou sua vida laborativa em datas longínquas. Além disso, possibilita a revogação de 
normas transitórias de Emendas Constitucionais anteriores (EC’s 20, 41 e 47), que pre-
viam medidas de transição para servidores civis, de acordo com suas datas de ingresso 
no serviço público, se anteriores às respectivas datas de promulgação das Emendas. Isto 
fere a segurança jurídica e traz, de modo desassombrado, lesão ao Estado Democrático 
de Direito.  

A Ajufe considera inaceitável uma Reforma da Previdência que viole os direitos e garan-
tias fundamentais, piorando as condições de vida da população brasileira, justamente em 
momentos essenciais, quando o desamparo requer a prestação de benefícios diversos 
pelo Estado.
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PLS 402/15
Decretação de Prisão Preventiva

Situação 
Aguarda deliberação na CCJ do Senado Federal, em decisão 
terminativa. 

Autor 
Senador Roberto Requião (PMDB-PR). 

Ementa 
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 - Código de Processo Penal, relativos aos recursos. 

O texto da presente proposição se destina a promover alteração normativa que atribua 
maior efi cácia às sentenças condenatórias e aos acórdãos condenatórios no processo 
penal, evitando a eternização da relação jurídico-processual, com graves impactos na apli-
cação da lei penal. 

Para a Ajufe, não é razoável transformar a sentença condenatória ou o acórdão condena-
tório, ainda que sujeitos a recursos, em um “nada” jurídico, como se não representassem 
qualquer alteração na situação jurídica do acusado. 

O projeto, sugerido pela Ajufe, tem seu nascedouro na Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que reúne diversos órgãos e entidades 
dos três Poderes, representando uma das principais propostas por ela formuladas (Ação 
14/2014 – Reformas do Sistema Recursal para Aumentar a Efetividade da Justiça Crimi-
nal). Não se trata, portanto, de uma iniciativa isolada da Ajufe, mas de diversas entidades e 
instituições (MPF, AMB, ANPR, Câmara dos Deputados, MP/RJ, MP/SP).

A FAVOR
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PL 1775/15
Registro Civil Nacional

Situação 
Aguarda deliberação em Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados. 

Autor 
Tribunal Superior Eleitoral. 

Ementa 
Dispõe sobre o Registro Civil Nacional (RCN) e dá outras 
providências. 

A Ajufe emitiu Nota Técnica conjunta com a Associação Nacional dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF) e com a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) em 
que destacam que o projeto tem como objetivo principal a criação de uma base de dados, 
integrada e articulada entre todos níveis da Federação. 

Essa base de dados representará um incentivo à preservação da identidade do cidadão na 
medida em que assegurará que as informações mais particulares de um indivíduo estejam 
armazenadas de modo seguro e centralizado em um único registro, o RCN, que fi cará sob 
a coordenação do TSE. 

Quanto ao mérito da proposta, a existência de um banco de dados integrado capaz de 
identifi car inequivocamente cada cidadão brasileiro, por meio do RCN, ajudará, sobrema-
neira, na garantia ao acesso aos direitos básicos e propiciará mais agilidade a processos 
judiciais que exigem algum tipo de confi rmação de identidade. Também será fundamental 
no fomento de ações de combate a fraudes nas esferas pública e privada. O processo 
legislativo será aperfeiçoado. 

A FAVOR
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PLS 658/15
Prescrição Penal

Situação 
Aguarda deliberação na CCJ do Senado Federal, em decisão 
terminativa. 

Autor 
Senador Álvaro Dias (PV-PR). 

Ementa 
Altera o Código Penal para dar novo tratamento a marcos 
temporais que causam a prescrição da pretensão executória e 
a interrupção da prescrição da pretensão punitiva. 

A Ajufe emitiu Nota Técnica em que manifesta seu total apoio ao projeto, destacando que 
a inefi ciência do sistema penal atinge a sociedade, causando insegurança e descrença 
nas instituições. 

O PLS propõe a alteração para o oferecimento da denúncia ou da queixa, ressalvando, ao 
propor a introdução, que essa interrupção fi ca sem efeito se a denúncia ou a queixa for 
rejeitada por decisão defi nitiva. 

Concomitante ao aumento da criminalidade observa-se um indesejável acúmulo de pro-
cessos nas inúmeras comarcas e subseções judiciárias do país, o que faz com que muitas 
vezes a denúncia ou a queixa seja examinada muito tempo depois do seu oferecimento, 
possibilitando a ocorrência da prescrição. Assim, essa medida legislativa se torna protetiva 
dos interesses da sociedade.

A FAVOR
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PL 8132/2014
Ampliação dos Tribunais

Situação 
Aguarda deliberação na Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) da Câmara dos Deputados. 

Autor 
Superior Tribunal de Justiça. 

Ementa 
Dispõe sobre a criação de 82 (oitenta e dois) cargos de juiz de 
Tribunal Regional Federal; altera a composição quantitativa 
dos Tribunais Regionais Federais da 1a, 2a, 3a, 4a e 5a Regiões; 
cria cargos de provimento efetivo e em comissão e funções 
comissionadas nos seus Quadros de Pessoal; e estabelece 
normas de funcionamento. 

A Ajufe é favorável à ampliação e à criação dos novos TRFs, pois a estrutura da segunda 
instância da Justiça Federal não está adequada ao volume de trabalho e processos, nem 
compatível com o Pacto Federativo. O parlamento aprovou a criação de novos TRFs pela 
EC 73/13, mas a efetivação foi suspensa por liminar deferida no curso da ADI 5017, que 
precisa ser julgada imediatamente pelo Plenário do STF. 

A Ajufe sempre defendeu o redimensionamento e reestruturação dos TRFs a partir de cri-
térios objetivos e equânimes a serem analisados em todo âmbito nacional. O projeto de 
ampliação foi aprovado tanto pelo CJF quanto pelo CNJ. 

Atualmente, de acordo com o Justiça em Números do CNJ, há aproximadamente 3000 juí-
zes trabalhistas e 515 desembargadores trabalhistas, distribuídos nos 24 TRTs. A segunda 
instância da Justiça Federal conta com apenas 139 desembargadores, e, a primeira, com 
aproximadamente 1800 juízes federais. Há uma evidente desproporção entre o número de 
Tribunais e desembargadores quando comparadas a Justiça Federal e a Trabalhista.

A FAVOR
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PLS 298/2012
Gratifi cação por Representação

Situação 
Aguarda deliberação na CCJ do Senado Federal, em caráter 
conclusivo. 

Autor 
Senador Blairo Maggi (PR-MT). 

Ementa 
Institui a gratifi cação de representação dos juízes estaduais no 
exercício da jurisdição federal, por delegação. 

A Ajufe emitiu Nota Técnica com argumentos pela não aprovação do projeto por ser manifes-
tamente inconstitucional e por apresentar vício de iniciativa, já que a proposta que pretende 
aumentar o valor do subsídio dos juízes estaduais foi de iniciativa parlamentar, em contrarie-
dade ao disposto no art. 96, II, b, da Constituição Federal. No caso do PLS, a gratifi cação aos 
juízes estaduais de todo o país, a competência privativa para tal cabe ao STF. 

De outro lado, em 2014 o parlamento aprovou a extinção da competência delegada da 
Justiça Federal para a Justiça Estadual nas demandas de execução fi scal. A Ajufe sem-
pre defendeu a extinção da competência delegada em face da interiorização da Justiça 
Federal e a criação de alternativas que fortalecem a presença da Justiça Federal em todo 
território nacional, como os juizados itinerantes e a instalação de Unidades Avançadas de 
Atendimentos (UAAs). Vale destacar que essas iniciativas foram premiadas e reconheci-
das pelo prêmio INNOVARE e por todo Judiciário brasileiro. 

Ainda, a Justiça Federal detém a capacidade para assumir todas as demandas originárias 
de sua competência, e as que hoje estão delegadas aos juízes estaduais, nos termos do 
artigo 109 da Constituição. Para tanto, a Ajufe defende a aprovação e promulgação da PEC 
127/2015 do Senado Federal. 

CONTRA
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PLC 83/2008
Crime de Violação

Situação 
Aguarda deliberação no Plenário do Senado Federal. 

Autor 
Deputado Marcelo Barbieri (PMDB-SP). 

Ementa 
Dispõe sobre o crime de violação de direitos e prerrogativas do 
advogado e altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 

Em Nota Técnica, a Ajufe faz as seguintes considerações: 

“Nosso sistema admite a criação de normas penais “em branco”, a serem complementadas 
com outras regulamentações legais. Contudo, a inserção do art. 7º-A na Lei n.º 8.906, de 
1994, atribui a pena de detenção de seis meses a dois anos à conduta que vier a violar 
direito ou prerrogativa do advogado, peca pela generalidade extremada, pois remete às hi-
póteses de violação de prerrogativas que constam do mesmo art. 7º, elenco de situações 
cujos limites de aplicação prática têm sido objeto de discussão na jurisprudência. 

Ademais, embora a violação à prerrogativa do advogado represente um bem penalmente 
tutelável, a forma genérica como esta proteção é prevista pelo Projeto de Lei da Câmara 
nº. 83, de 2008, ao contrário de seus objetivos, pode criar, na prática forense, discussões 
sobre os limites do presente tipo. Pior ainda, a mera interpretação de fatos feita pelo Ju-
diciário pode trazer efeitos nocivos ao relacionamento ente os operadores da justiça e até 
mesmo a prestação jurisdicional. Por ser demasiadamente genérica, a aplicação do art. 7-A 
e a consequente punição do juiz poderá representar quebra de sua independência. 

O projeto deve ser rejeitado por conferir tratamento privilegiado e injustifi cado aos advo-
gados em detrimento das autoridades judiciárias. 
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Quando o advogado – a despeito de defender seu cliente – pratica um ato atentatório ao 
exercício da jurisdição, deixa de cumprir com exatidão os atos mandamentais ou cria em-
baraços à efetivação de provimentos judiciais, não obstante estar extrapolando os limites 
éticos e legítimos de sua atuação, ele não responderá perante o Judiciário. Como o seu único 
dever é prestar contas à instituição responsável pela fi scalização e exercício profi ssional 
(OAB), no máximo sua conduta será enquadrada como uma infração disciplinar. 

Já o magistrado, o membro do Ministério Público, o delegado de polícia e demais autori-
dades responsáveis pela atuação jurisdicional que pratiquem qualquer conduta que possa 
ser incluída no tipo penal aberto proposto, responderá por crime ao qual é cominada pena 
privativa de liberdade. 

Caso este Parlamento opte, na hipótese de violação a direitos e prerrogativas dos advoga-
dos, pela atribuição de pena privativa de liberdade a magistrados, membros do Ministério 
Público, delegados de polícia e autoridades, dever-se-ia criar uma previsão normativa, com 
penalidade idêntica, criminalizando a conduta do advogado que violasse as prerrogativas 
da Magistratura e do Ministério Público. Desse modo, atender-se-ia o princípio da isonomia 
e a salvaguarda dos direitos e liberdades dos jurisdicionados tão almejada pelo projeto de 
lei da Câmara nº. 83, de 2008”.
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PL 2432/2011
Depósitos Recursais

Situação 
Aguarda deliberação na CFT da Câmara dos Deputados. 

Autor 
Wilson Filho (PTB-PB). 

Ementa 
Dispõe sobre os procedimentos do Poder Judiciário Federal para 
a aplicação de recursos provenientes de depósitos judiciais sob 
aviso à disposição da Justiça Federal, e sobre a destinação dos 
rendimentos líquidos auferidos dessa aplicação às instituições 
públicas que exercem funções essenciais à Justiça e dá outras 
providências. 

A proposta em discussão não acarretará qualquer melhoria no serviço oferecido pela Jus-
tiça, uma vez que não ataca as causas da demora. O projeto também infl ige perdas orça-
mentárias ao Poder Judiciário ao estabelecer uma divisão dos rendimentos obtidos pela 
custódia dos depósitos recursais – o que prejudica a prestação jurisdicional.

CONTRA
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PLC 80/15
Lei dos Cartórios

Situação 
Aguarda deliberação no Plenário do Senado Federal. 

Autor 
Deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR). 

Ementa 
Altera a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 – Lei dos 
Cartórios, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. 

A Ajufe, juntamente com a AMB e a Anamatra, emitiu Nota Técnica em que ressalta que o 
Conselho Nacional de Justiça, considerando que os temas relativos ao art. 236 da Cons-
tituição Federal são objeto de inúmeros procedimentos administrativos junto ao Conselho 
e de inúmeras medidas judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal 
de Justiça, editou a Resolução nº 80/2009. Tal ato declarou a vacância dos serviços no-
tariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à 
matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para 
o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que 
serão submetidas a concurso público. 

Além disso, a realização de remoção pontual por permuta funcional entre dois titulares 
concursados, como era previsto na legislação de alguns estados, é fi gura que não encon-
tra previsão no texto da Constituição Federal de 1988, a qual exige a realização de concur-
so público para remoção na atividade notarial e de registro. 

Nesse rumo, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal considera a norma 
autoaplicável, e que sempre foi necessária a submissão a concurso público para o devido 
provimento de serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou remoção. 

CONTRA
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Cabe ressaltar que atualmente o ingresso na atividade notarial e de registro depende de 
habilitação em concurso público de provas e títulos, dentre outros requisitos, conforme 
dispõe o art. 14 da Lei nº 8.935, de 1994. Além disso, o art. 16 da referida Lei determina 
que as vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes por concurso público 
de provas e títulos e uma terça parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos. 

Destacamos ainda que matéria análoga a este projeto de lei (PL 6465/2013) foi vetada 
integralmente pela Presidente da República por inconstitucionalidade, com os seguintes 
argumentos: 

“Ao resguardar remoções no âmbito da atividade notarial e de registro realizadas inde-
pendentemente de concurso público, o projeto de lei viola o disposto no art. 236, § 3º, da 
Constituição. ” 

As entidades, diante do reconhecimento de inconstitucionalidade material da proposta, 
inclusive tendo sido objeto de veto presidencial, exercem o papel de controle preventivo 
da constitucionalidade, onde não resta, portanto, outra alternativa senão argumentar pela 
rejeição do projeto de lei em análise.
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PLS 141/15
Crime de Violação

Situação 
Aguarda deliberação na CCJ do Senado Federal. 

Autor 
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB). 

Ementa 
Altera a Lei nº no 8.906, de 4 de julho de 1994, que “dispõe 
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB)”, para tipifi car penalmente a violação de direitos ou 
prerrogativas do Advogado e o exercício ilegal da Advocacia, e 
dá outras providências. 

Segundo a Ajufe, em Nota Técnica emitida, embora a violação à prerrogativa do advo-
gado represente um bem penalmente tutelável, a forma genérica como esta proteção é 
feita, ao contrário dos seus objetivos, pode criar, na prática forense, discussões sobre os 
limites de sua aplicação. 

Por ser demasiadamente genérica, a aplicação do art 43-A e a consequente punição do 
juiz poderá representar quebra de sua independência. 

Nesse sentido, a presente proposição legislativa, caso aprovada, gerará uma situação 
paradoxal, pois, quando o advogado – a despeito de defender seu cliente – pratica um 
ato atentatório ao exercício da jurisdição, deixa de cumprir com exatidão os atos man-
damentais, ou cria embaraços à efetivação de provimentos judiciais, não obstante estar 
extrapolando os limites éticos e legítimos de sua atuação, ele não responderá perante 
o Judiciário. 

Como o seu único dever é prestar contas à instituição responsável pela fi scalização e 
exercício profi ssional (OAB), no máximo sua conduta será enquadrada como uma infra-
ção disciplinar. 
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Por sua vez, o magistrado, o membro do Ministério Público, o delegado de polícia e as de-
mais autoridades responsáveis pela atuação jurisdicional que pratiquem qualquer conduta 
que possa ser incluída no tipo penal aberto, como propõe o projeto, responderão por crime 
ao qual é cominada pena privativa de liberdade – o que é inaceitável. 

Segundo a Nota Técnica, se a jurisdição, assim como as prerrogativas do advogado, é ins-
trumento vocacional à salvaguarda dos direitos e liberdades dos jurisdicionados, punições 
disformes representariam ofensa ao princípio da isonomia e ao princípio da independência 
do Judiciário, dogma de qualquer sistema democrático. 

Ainda segundo a Nota, caso este Parlamento opte, na hipótese de violação de direitos e 
prerrogativas dos advogados, pela atribuição de pena privativa de liberdade a magistrados, 
membros do Ministério Público, delegados de polícia e demais autoridades, deve-se criar 
uma previsão normativa, com penalidade idêntica, criminalizando a conduta do advogado 
que viole as prerrogativas da Magistratura, do Ministério Público e de outras carreiras. 

A Ajufe manifesta-se contrariamente ao projeto de lei por este conferir tratamento privile-
giado e injustifi cado aos advogados em detrimento das autoridades judiciárias.
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PL 3123/15
Teto dos Servidores

Situação 
Aguardando deliberação do Plenário da Câmara dos Deputados.

Autor 
Poder Executivo. 

Ementa 
Disciplina, em âmbito nacional, a aplicação do limite máximo 
remuneratório mensal de agentes políticos e públicos de 
que tratam o inciso XI do caput e os § 9º e § 11 do art. 37 da 
Constituição. 

A Frentas emitiu Nota Técnica em que alega violações formais à Constituição Federal ao 
propor matéria que não pode ser da iniciativa legislativa do Poder Executivo. 

Segundo a Nota Técnica, a PEC viola materialmente a Constituição Federal com sérias 
agressões ao princípio da legalidade e a regra do artigo 37, XI, da Constituição, notadamen-
te quanto ao cômputo, no teto, do auxílio-moradia e de outras verbas similares; ao prin-
cípio constitucional da isonomia, quanto à isenção outorgada para a gratifi cação eleitoral 
dos Ministros do STF, mas recusada a outras gratifi cações de natureza idêntica; e, ainda, 
ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos da Magistratura e do Ministério Público. 

A Constituição dispõe textualmente sobre o que deve ser computado nos limites do teto 
remuneratório do serviço público, excepciona expressamente as parcelas indenizatórias 
e deixa para o plano infraconstitucional apenas a tarefa de legislar sobre a fi xação do 
subsídio dos Ministros do STF. Registre-se que a iniciativa de lei é exclusiva do Supremo 
Tribunal Federal. 
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Ainda sobre a questão de iniciativa, observa-se que o projeto de lei cria regras remunera-
tórias de observância obrigatória pelos estados e municípios que quebra o pacto federati-
vo que apenas admite vinculação dos demais entes por lei federal. 

Muitos outros argumentos poderiam ser citados além dos aqui expostos, mas, em resumo, 
o projeto de lei viola competência constitucional do STF, agride jurisprudência consolidada 
e vulnera os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da irredutibi-
lidade de subsídios.
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PL 6726/16
Teto dos Servidores

Situação 
Aguardando Designação de Relator na Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos 
Deputados, após aprovação pelo Senado Federal (PLS 449/16).

Autor 
Senado Federal - Comissão Especial do Extrateto.

Ementa 
Regulamenta o limite remuneratório de que tratam o inciso XI e 
os §§ 9º e 11 do art. 37 da Constituição Federal. 

O projeto enseja violações formais à Constituição Federal ao propor matéria que não pode 
ser da iniciativa legislativa do Poder Executivo. 

Além disso, viola materialmente a Constituição Federal com sérias agressões ao princípio 
da legalidade e a regra do artigo 37, XI, da Constituição, notadamente quanto ao cômpu-
to, no teto, do auxílio-moradia e de outras verbas similares; ao princípio constitucional da 
isonomia, quanto à isenção outorgada para a gratifi cação eleitoral dos Ministros do STF, 
mas recusada a outras gratifi cações de natureza idêntica; e, ainda, ao princípio da irredu-
tibilidade dos vencimentos da Magistratura e do Ministério Público. 

A Constituição dispõe textualmente sobre o que deve ser computado nos limites do teto re-
muneratório do serviço público, excepciona expressamente as parcelas indenizatórias e dei-
xa para o plano infraconstitucional apenas a tarefa de legislar sobre a fi xação do subsídio dos 
Ministros do STF. Registre-se que a iniciativa de lei é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 

Muitos outros argumentos poderiam ser citados, além dos aqui expostos, mas, em resu-
mo, o projeto de lei viola competência constitucional do STF, agride jurisprudência con-
solidada e vulnera os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da 
irredutibilidade de subsídios.

CONTRA
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PL 6257/16
Manutenção da Proteção Policial 

Situação
Aguardando apensação na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC).

Autor
Associação dos Juízes Federais do Brasil. 

Ementa
Altera o art. 9º da Lei nº 12.694/12 para modifi car a proteção 
policial das autoridades judiciais e membros do Ministério 
Público; os arts. 121 e 129 do Código Penal; e o art. 1º da Lei 
nº 8.072/90. Explicação: Inclui como crime hediondo os crimes 
de homicídio e lesão corporal praticados contra Magistrados e 
membros do Ministério Público.

A Ajufe apresentou à CLP este projeto após consulta com seus mais de 1.800 associa-
dos, que se manifestaram favoráveis por entenderem que a segurança dos magistrados, 
procuradores e delegados de polícia em situação de risco decorrente do exercício de suas 
funções é assunto de extrema relevância para assegurar o Estado Democrático de Direito. 

A situação de risco não cessa com a inatividade ou aposentadoria na medida em que este 
decorre da atuação do agente em prol do interesse público. 

A Ajufe pretende, com este anteprojeto, inverter a lógica atualmente existente, de modo 
a garantir que a necessidade de escolta e proteção policial seja analisada e decidida com 
base em elemento fático pertinente, qual seja a manutenção ou não da situação de risco, 
e não na aposentadoria do servidor público. 

Com relação a crimes praticados contra membros da Magistratura e do Ministério Público, 
faz-se necessário penalizar com mais rigor pessoas que cometam crimes contra os atores 
do sistema de justiça, como uma forma de fortalecer as instituições de repressão penal e 
o próprio Estado Democrático de Direito.

A FAVOR
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PL 6256/16
Modifi ca contagem de prazos nas causas de 
competência dos Juizados Especiais.

Situação:
Aguardando Designação de Relator na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Autor:
Associação dos Juízes Federais do Brasil. 

Ementa
Altera dispositivo da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 
Modifi ca a contagem de prazos nas causas de competência 
dos Juizados Especiais e da Fazenda Pública.

A Ajufe apresentou à CLP este projeto por entender que a modifi cação dos prazos para 
contagem em dias corridos nas causas de competência dos Juizados Especiais é de suma 
importância para o bom andamento dos trabalhos nos Juizados. 

Não deve haver uma equiparação entre o rito dos juizados e aquele dos feitos ordinários, 
visto que aqueles devem primar pela celeridade e simplicidade.

A FAVOR
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PLS 280/16
Abuso de Autoridade

Situação
Retirada urgência do projeto em Plenário e matéria aguarda 
deliberação na CCJ do Senado Federal.

Autor
Senador Renan Calheiros PMDB/AL. 

Ementa
Defi ne os crimes de abuso de autoridade cometidos por 
membro de Poder ou agente da Administração Pública, servidor 
público ou não, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
que, no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, 
abusa do poder que lhe foi conferido. Estabelece que a lei entra 
em vigor 60 dias após a publicação.

A Ajufe, apesar de entender que a atual lei sobre abuso de autoridade (4898/65) reclama 
atualização, não pode aceitar de forma alguma que essa venha com o propósito de dimi-
nuir a independência do Poder Judiciário e de seus magistrados.

As decisões cotidianas dos juízes jamais podem representar o cometimento de infrações 
penais, como desejado pelo PLS 280/16, cabendo a correção daquelas através dos me-
canismos processuais colocados à disposição das partes, como recursos, habeas corpus, 
reclamações etc.

A Ajufe está à disposição para trabalhar em texto alternativo, que atualize essa importante 
legislação, mas que igualmente assegure a absoluta independência do Poder Judiciário.

CONTRA
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PL 4850/16
10 medidas contra a Corrupção 

Situação
Após aprovação no plenário da Câmara dos Deputados e 
remessa ao Senado Federal, foi determinado seu retorno à 
casa de origem por decisão do Supremo Tribunal Federal.

Autor
Deputado Antônio Carlos Mendes Thame e outros.

Ementa
Estabelece medidas de combate à impunidade, à corrupção; 
altera os Decretos-Leis nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal, e 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal; as Leis nºs 4.717, de 29 de junho de 1965, 4.737, 
de 15 de julho de 1965, 8.072, de 25 de julho de 1990, 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, 8.429, de 2 de junho de 1992, 8.906, 
de 4 de julho de 1994, 9.096, de 19 de setembro de 1995, 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, 9.613, de 3 de março de 1998, e 
7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos do Decreto-
Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e da Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990; e dá outras providências. 

Diante do necessário retorno da matéria à Câmara dos Deputados, a Ajufe entende perti-
nente o posicionamento de acordo com a proposta do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
relator da matéria em tal casa.

Abaixo são apontadas quais alterações propostas no referido projeto de lei, na visão dos 
Magistrados Federais Brasileiros, são, de fato, fundamentais à boa prestação jurisdicional 
nessa área: 

(a) Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos: A criminalização do en-
riquecimento ilícito é uma tendência prevista na Convenção das Nações Unidas contra a 

A FAVOR
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Corrupção da qual o Brasil é signatário (Decreto 5687/2006). A Ajufe é favorável à medida, 
porém o art. 312-A não pode servir como substitutivo para a difi culdade prematura de 
detecção e prova dos crimes de corrupção e peculato;

(b) Aumento das penas mínimas dos crimes defi nidos nos arts. 312 e § 1º, 313-A, 316, 316, 
§ 2º, 317 e 333, inclusão destes tipos penais no rol de crimes hediondos quando a van-
tagem ou o prejuízo for de valor for superior a cem salários-mínimos (corrupção de altos 
valores), visto não ser razoável a manutenção da natureza e das penas nos limites atuais, 
sob pena desses delitos terem resposta penal análogas ao furto qualifi cado; e revogação 
do crime de corrupção previsto na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do crime de 
peculato praticado por prefeito do Decreto-Lei nº 201, de 1967, sendo que a revogação 
desses dispositivos previstos em legislação especial guarda coerência com a proposta de 
aumento das penas cominadas para os crimes de corrupção. Não é razoável tratamento 
especial ou diferenciado para a corrupção tributária ou em função do sujeito ativo do delito 
(prefeito). Situações concretas específi cas como, por exemplo, as condições pessoais do 
acusado em função do cargo ocupado ou as consequências do crime podem e devem ser 
consideradas pelo magistrado no momento da aplicação da pena prevista na legislação 
geral (Código Penal);

(c) Aprimoramento dos recursos no âmbito penal, com o estabelecimento de regras regu-
lando a duração do pedido de vista, processamento simultâneo dos Recursos Especial e 
Extraordinário, e a sistematização do processamento dos embargos de declaração, de modo 
que somente sejam opostos na primeira oportunidade do conhecimento do teor do julgado. 
No particular aspecto do habeas Corpus, é salutar a limitação para que não sejam deferidas 
liminares com supressão de instância, ou liminares contra decisões colegiadas. O aperfei-
çoamento desse aspecto propicia que decisões tomadas por um colegiado de magistrados, 
sejam alteradas ou suspensas, apenas por um outro colegiado, e não por decisões monocrá-
ticas que podem não ser confi rmadas pelo colegiado da própria instância superior. Por outro 
lado, as nulidades processuais, ou trancamento de investigação ou ação penal somente de-
vem ser apreciadas na via do habeas corpus quando haja risco imediato de prisão, devendo 
em qualquer caso ser indicados os limites de repercussão da nulidade declarada. Por fi m, a 
execução das decisões condenatórias, após as decisões dos Tribunais, merece regra espe-
cífi ca, confi rmando o atual entendimento do Supremo Tribunal; 

(d) Procedimento para agilizar a tramitação da Ação de Improbidade Administrativa, com a 
extinção da fase de notifi cação preliminar e recebimento da ação de improbidade adminis-
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trativa, considerando-se que a ação de improbidade só deve ser rejeitada se fi car sobeja-
mente demonstrado ser temerária, ante a absoluta falta de indícios da prática de atos de 
improbidade, ou que a mera existência de indícios de improbidade autoriza o recebimento 
da petição inicial, ante a observância do princípio in dubio pro societate que norteia a tutela 
jurisdicional relacionada à proteção do patrimônio público, e que tal análise é perfeitamen-
te possível em fase posterior à citação e apresentação de contestação; além da espe-
cialização de varas federais, que pode sim trazer efetividade no julgamento das ações de 
improbidade, mas cuja medida deve ser analisada administrativamente, considerando-se 
a estrutura de cada Tribunal;

(e) Ajustes na prescrição penal: Alteração dos arts. 110, 112, I, 116 e 117, e acrescenta § 2º 
ao art. 337-B do CPP, com a ampliação da prescrição da pretensão executória, extinção 
da prescrição pela pena concreta, suspensão do prazo prescricional pela interposição dos 
recursos especial e extraordinário entre outras. Não há qualquer dúvida sobre o fato de que 
a disciplina legal da prescrição, em matéria penal, carece de revisão há muito tempo. Com 
efeito, e não obstante algumas modifi cações pontuais mais recentes, os prazos, as causas 
de interrupção, suspensão e os métodos de contagem da prescrição penal, atualmente em 
vigor, não mais correspondem à realidade dos crimes cometidos no Brasil de hoje em dia;

(f) Ajustes nas nulidades penais: 

(f.1) Sobre as exceções à inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos (altera-
ção do art. 157 do CPP), a proposta apresentada tem o condão de deixar normatizado 
o entendimento de que as demais cláusulas de exceção da inadmissibilidade das 
provas obtidas por meios ilícitos, reconhecidas pela doutrina com base na construção 
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, são aplicáveis ao nosso sistema, quais sejam: 
(i) prova benéfi ca em prol do acusado; (ii) prova obtida no exercício do direito de defesa ou 
de dever legal; (iii) prova obtida com boa fé;

(f.2) Dever de aproveitamento dos atos: De outra banda, a alteração do art. 563, caput e 
parágrafo único, do CPP se impõe, no sentido de fi xar a máxima de que o magistrado, na 
qualidade de responsável pela condução do processo, deve pautar o seu agir no sentido 
de aproveitar, sempre que possível, os atos processuais praticados, sendo sufi ciente de-
monstrar, por meio de decisão fundamentada, que não houve prejuízo às partes;

(f.3) Conservação dos atos processuais até a declaração de nulidade: A proposta quanto à 
inclusão do parágrafo único no art. 567 do CPP tem o mérito de corroborar a jurisprudência 
assentada pelo STF, no sentido de que, em matéria criminal, no caso de incompetência, 
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seja ela absoluta ou relativa, em regra, os atos processuais são tidos como válidos, mesmo 
os de natureza decisória. A proposição normativa sufraga o princípio do “juízo aparente”;

(f.4) Necessidade de renovação ou retifi cação das nulidades não sanadas e efeitos da 
declaração de nulidade: É consenso que os atos processuais eivados de vícios devem ser 
renovados ou retifi cados. De qualquer sorte, a modifi cação do art. 573 do CPP se impõe, 
no escopo de realçar a exigência de que a decisão judicial que declara a nulidade seja 
precisa em defi nir o seu alcance, particularizando os atos imprestáveis que precisam ser 
renovados;

(g) Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do “Caixa 2”: A responsabili-
zação dos partidos políticos e a criminalização do chamado “Caixa 2”, nos termos propos-
tos de alteração da Lei nº 9.096/95, bem como inclusão dos arts. 32-A e 32-B da Lei nº 
9.504/97, encontra suporte constitucional no art. 17 caput da Constituição Federal, que 
prevê a prevalência do “regime democrático” e do “pluriparditarismo”;

(h) Ação de Extinção Civil do Domínio: Na verdade, o que se pretende com essa legislação 
é possibilitar ao Estado tomar posse e propriedade de bens fruto ou envolvidos com 
atividade ilícita de grande impacto (delitos gravíssimos) para o fi m de utilizar tais recursos 
no combate a essa mesma atividade ilícita, sempre partindo do pressuposto de que no 
conceito de função social da propriedade encontra-se a obrigatoriedade imposta ao 
proprietário de não usar e nem permitir que seus bens sejam usados contrariamente ao 
que determina a lei;

(i) Programa Reportante para promoção da cidadania e transparência pública (“whistleblower”): 
Os programas de reportantes estão distantes da controvérsia que pode ser levantada 
quanta a várias das demais dez medidas, e são reconhecidos pela Comunidade Europeia, 
Estados Unidos e Nações Unidas, como uma das principais ferramentas para defesa do 
interesse publico. A adoção de tais programas faz parte de compromissos internacionais 
assinados pelo Brasil, dos quais se destaca a Convenção das Nações Unidas para Combate 
à Corrupção e Convenção Interamericana de Combate Corrupção;

(j) Aprimoramento da ação popular: prevendo, entre outros aspectos, incentivos e pro-
teção ao autor popular, buscando mudar esse precário desempenho desse tipo de ação, 
criando as bases para que doravante o cidadão coopere de modo atuante na defesa do 
interesse público.
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Atuação jurídica da Ajufe
A segunda parte desta Agenda Político-Institucional apresenta os principais eixos de 
atuação da Ajufe na defesa da independência judicial e das prerrogativas inerentes ao car-
go de magistrado. Nesse contexto, a entidade também promove a defesa dos direitos dos 
juízes e do Poder Judiciário, para a harmonia e o bom funcionamento do sistema de justiça. 

Dentre as diversas ações e procedimentos administrativos que tramitam nos tribunais e 
conselhos, destacam-se os temas relacionados aos aspectos do regime de aposentadoria 
dos magistrados, ao reconhecimento do direito dos juízes federais ao exercício do magis-
tério, à sua participação em eventos promovidos por associações de classe, à extensão 
dos efeitos da quarentena a magistrados, a implementação integral da simetria constitu-
cional com o Ministério Público, bem como ao direito à percepção do auxílio-alimentação e 
do auxílio-moradia, dentre outros.

A atuação jurídica da Ajufe compreende a apresentação de ações individuais e coletivas 
e seu acompanhamento junto aos Tribunais Regionais Federais e Tribunais Superiores, 
além da realização de todas as intervenções necessárias e inerentes à defesa dos juízes 
federais.

Em muitas demandas, a atuação da Ajufe é realizada em conjunto com outras associações 
representativas da Magistratura, especialmente com a AMB e com a Anamatra. 

Vale dizer que muitas dessas ações, como será visto adiante, não se limitam à defesa de 
direitos individuais dos magistrados federais, mas sim de toda a sociedade, através da luta 
por um Poder Judiciário mais forte e independente, bem almejado por nossa nação. 

Estes são os principais eixos de atuação jurídico-institucional da Ajufe junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ao Conselho da Justiça Federal (CJF), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao 
Tribunal de Contas da União (TCU), e à Justiça Federal de 1º e 2º graus.
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Número de processos em tramitação por órgão de atuação:

Número de processos em tramitação por iniciativa:
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Supremo Tribunal Federal
A atuação da Ajufe no Supremo Tribunal Federal ocorre nas ações diretas de 
inconstitucionalidade, arguição por descumprimento de preceito fundamental, 
ações originárias, mandados de segurança, mandado de injunção e recursos ex-
traordinários. 

A Ajufe ingressou, na qualidade de autora ou parte interessada, em diversas 
ações judiciais para resguardar não apenas os direitos de seus associados, mas 
também para assegurar a ampliação do acesso à Justiça pelo cidadão. 

No caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5017, que questiona a 
criação de quatro Tribunais Regionais Federais, prevista na emenda constitucio-
nal nº 73, a Ajufe trabalha, na qualidade de amicus curiae, pela reestruturação 
da Justiça Federal de 2º Grau por entender que a ampliação do acesso à Justiça 
benefi ciará toda a população brasileira. 

Em matéria de direitos humanos, a associação ingressou como interessada na 
ADI nº 348, que examina a possibilidade de deslocamento de competência para 
a Justiça Federal, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. 

No que se refere à questão previdenciária, a Ajufe é autora da ADI 4946, que 
contesta a constitucionalidade da lei de criação da Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal (FUNPRESP - Lei 12.618/2012).

Recentemente, a Ajufe ajuizou no STF a ADI nº 5633 contra a emenda constitu-
cional 95/2016, que limita por 20 anos os gastos públicos (PEC 55/2016 - PEC 
do Teto dos Gastos Públicos).

A seguir estão destacadas as ações de maior relevância que tramitam no STF.
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Reajuste de 11,98% em razão da conversão do 
vencimento em URV

 » RECURSO EXTRAORDINÁRIO 488994

Relator: Ministro Luiz Fux

Situação Processual: Em agosto de 2016, o Ministro Relator negou seguimento ao RE in-
terposto pela União em face do acórdão do TRF3, referente à ação ordinária 97.007667-9 
movida pela Ajufe, para condenar a União Federal a incorporar aos vencimentos de seus 
associados, com efeitos retroativos a março de 1994, a diferença de 11,98% advinda da 
conversão da moeda nacional em URV (Lei 8880/1994). A Diretoria da Ajufe trabalhou 
intensamente para êxito da causa com entrega de memoriais e petições. 

 » RECURSO EXTRAORDINÁRIO 913121

Relatora: Ministra Carmen Lúcia

Situação Processual: Paralelamente, sobre o mesmo tema, a Ministra Carmen Lúcia negou 
seguimento ao RE 913121, também da União em face da Ajufe. A decisão monocrática da 
ministra confi rmou o pedido da Ajufe para reconsiderar a decisão que admitiu o RE 913121, 
uma vez que esta matéria já havia sido apreciada pelo STF, em sede de repercussão geral, 
no RE 561836/RN, de relatoria do ministro Luiz Fux. Neste julgamento, o STF decidiu a 
questão no mesmo sentido do acórdão do TRF-3, objeto do RE 913121. 
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Abono de permanência

 » MANDADO DE SEGURANÇA 33456

Relator: Ministro Marco Aurélio

Situação Processual: Mandado de segurança contra ato do TCU (Acórdão 3445/2014 
no TC 006.993.2013-3), no sentido de comunicar aos Tribunais recomendação de que 
passem a observar o preenchimento do requisito de tempo mínimo de cinco anos no car-
go – independentemente do fato de ser de carreira ou isolado –, seja para a concessão 
de aposentadoria, seja para a concessão do abono de permanência, conforme prescrito 
na Constituição da República em seu art. 40, observadas as Emendas Constitucionais 
nºs. 20/1998, 41/2003 e 47/2005. A Relatora original determinou a redistribuição do MS 
para a relatoria do Min. Marco Aurélio em virtude do MS 33424. Neste, em 02/03/2015, 
foi deferida liminar para suspender a efi cácia do acordão do Tribunal de Contas, em re-
lação à ministra do TST, até o julgamento do mérito. Em 23/03/2015, o Ministro Marco 
Aurélio deferiu medida acauteladora para suspender os efeitos do Acórdão do TCU. Em 
14/05, deferida a extensão da liminar em favor da Ajufe e da Anamatra. Em 07/07/2015, 
vista à PGR.

Ações Previdenciárias – competência delegada 
para a Justiça Estadual

 » MANDADO DE SEGURANÇA 27838

Relatora: Ministra Rosa Weber

Situação Processual: Mandado de Segurança contra decisão proferida pelo Conselho Na-
cional de Justiça no PCA 2008.10.00.002767-9 (Provimento nº 153/2008 - art. 109, § 3º, 
CF). Competência delegada para a Justiça Estadual para processamento e julgamento das 
ações previdenciárias. A Ajufe ingressou como interessada. Indeferido o pedido liminar. Em 
03/06/2013, a PGR manifestou-se pela denegação da ordem. Concluso à Relatora em 
setembro de 2013. 
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Adicional de 17% ao tempo de serviço dos 
magistrados

 » MANDADO DE SEGURANÇA 31299

Relator: Ministro Roberto Barroso

Situação Processual: Mandado de Segurança, com pedido de liminar, apresentado pela 
Anamatra, AMB e Ajufe, para conferir efi cácia mandamental à decisão do Conselho Nacio-
nal de Justiça proferida no PP 0005125-61.2009.2.00.0000, que reconheceu aos magis-
trados do sexo masculino o adicional de 17% ao tempo de serviço, por força da EC 20/98. 
Em fevereiro de 2013, a PGR manifestou-se pela concessão da ordem, sendo o processo 
concluso. Há conexão material com a Reclamação 10823 intentada pela União. Os Pre-
sidentes da Ajufe e da Anamatra estiveram em audiência com o Relator, ocasião em que 
foram entregues Memoriais. Em 01/09/2016, o Relator concedeu em parte a segurança 
requerida “para assegurar o acréscimo de 17% ao tempo de serviço prestado (art. 8º, § 3º, 
da EC nº 20/1998) apenas aos magistrados homens que já haviam preenchido os requi-
sitos para a obtenção de aposentadoria até a publicação da EC nº 41/2003”. Em 09/09, 
opostos EDcls pelas Associações em face da referida decisão.

Aposentadoria especial dos magistrados

 » AO 1800

Relator: Ministro Roberto Barroso

Situação Processual: Ação Originária intentada pela Ajufe em junho de 2013, visando ao 
direito à aposentadoria especial prevista no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição 
Federal, em favor dos magistrados associados, com garantia e integralidade plenas para a 
correta regência previdenciária enquanto não sobrevier nova lei complementar de iniciati-
va do Supremo Tribunal Federal. A demanda coletiva em favor dos associados foi suscitada 
tendo em vista a alteração promovida no inciso IV do artigo 93 da Constituição da Repú-
blica, quando da Emenda Constitucional 20/98. Após consulta específi ca, o Conselho Na-
cional de Justiça opinou pela aplicação das regras previdenciárias dos servidores em geral 
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aos magistrados, apesar da exigência de lei complementar de iniciativa do Supremo Tribu-
nal Federal para uma nova Lei Orgânica da Magistratura. Invocando a recepção constitu-
cional da atual LOMAN em julgados anteriores do STF, a Ajufe defende que os juízes estão 
sendo indevidamente submetidos às alterações prejudiciais das reformas previdenciárias, 
apesar de sua Lei Orgânica ainda garantir paridade e integralidade sem média remunera-
tória aos 30 anos de atividade de risco. Inicialmente, a apreciação da tutela antecipada foi 
postergada para depois da formação do contraditório, com a citação da União. Indeferida 
a liminar, por decisão publicada em 25/03/2014, a Ajufe apresentou, em 28/03/2014, 
agravo regimental, bem como réplica à contestação. A União manifestou não haver provas 
a produzir. Concluso ao Relator em julho de 2014. 

Feitos correlatos: MI 4153, impetrado pela Anamatra

 » MI 6620

Relatora: Ministra Rosa Weber

Situação Processual: Tem como objeto a omissão legislativa quanto à regulamentação 
do art. 40, § 4º, inciso I, da CF. Aposentadoria especial para os servidores públicos porta-
dores de defi ciência. Em 09/11/2016, parecer da PGR pela procedência, “de modo que se 
reconheça o direito dos magistrados substituídos de terem suas situações analisadas pela 
autoridade administrativa competente com a aplicação imediata do art. 3º da Lei Comple-
mentar 142/2013 e do art. 57 da Lei 8.213/1991, com relação ao período anterior à entrada 
em vigor da LC 142/2013, como forma de permitir o gozo da aposentadoria especial para o 
magistrado com defi ciência, enquanto perdurar a omissão legislativa inconstitucional com 
relação ao art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal”. Em 18/11/2016, concedida em parte 
a ordem para determinar, no tocante aos associados das impetrantes com defi ciência e 
que ainda não se tenham aposentado, seja aplicado supletivamente, no que couber, a LC 
nº 142/2013 pela autoridade administrativa a quem compete apreciar concretamente o 
preenchimento dos requisitos legais para a jubilação especial.
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Auxílio-Moradia

 » AO 1773

Relator: Ministro Luiz Fux

Situação Processual: A Ajufe solicitou a intervenção como assistente, em 10/06/2014. 
Em setembro, o PGR apresentou parecer pela competência do STF para julgar a deman-
da e pela admissão da Ajufe no feito e, quanto à antecipação da tutela jurisdicional, pela 
concessão, com efeito ex nunc, a partir de regulamentação do auxílio-moradia a ser de-
terminada pelo Supremo Tribunal Federal ao Conselho Nacional de Justiça; nesse caso, no 
sentido de que se determine ao CNJ a fi xação de valores máximos a serem pagos pelos 
tribunais (considerados fatores como a limitação ao valor pago aos ministros do Supremo 
Tribunal Federal e a realidade das fi nanças locais, por exemplo), condicionados à ausência 
de oferta de residência ofi cial, consoante prevê a LOMAN. No mesmo mês, restou deferido 
ingresso da Ajufe como assistente e concedida tutela antecipada, a fi m de que todos os 
juízes federais brasileiros tenham o direito de receber a parcela de caráter indenizatório 
prevista no artigo 65, inciso II, da LC nº 35/79, aplicando-se como regra aplicável para a 
concessão da referida vantagem: i) o artigo 65 da LOMAN ora referido, que, apenas, veda 
o pagamento da parcela se, na localidade em que atua o magistrado, houver residência 
ofi cial à sua disposição; ii) os valores pagos pelo STF a título de auxílio-moradia a seus 
magistrados. Concluso ao Relator em outubro de 2014.

*O Conselho Nacional de Justiça, por maioria, aprovou a Resolução 199/2014, nos termos 
propostos pelo Relator Saulo Casali Bahia (PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DE CO-
MISSÃO - 0005293-87.2014.2.00.000). Vencidos os Conselheiros Gisela Gondin e Paulo 
Teixeira quanto à preliminar de judicialização da matéria. Vencidos, em menor extensão, as 
Conselheiras Luiza Cristina e Ana Maria Amarante, que divergiam apenas quanto à veda-
ção incidente sobre magistrados casados.
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 » AO 1777

Relatora: Ministra Rosa Weber

Situação processual: A Ajufe solicitou a intervenção como assistente em favor dos ma-
gistrados associados inativos e aposentados, em 10/06/2014. Concluso ao Relator em 
10/06/2014. 

 » AO 1649

Relator: Ministro Roberto Barroso

Situação processual: A Ajufe peticionou para requerer a extinção do processo por perda 
superveniente de objeto (CPC/15, art. 485, VI, e RISTF, art. 21, IX) em razão da edição da 
Resolução n. 199 do CNJ.

Criação dos novos Tribunais Regionais Federais
(EC 73/2013)

 » ADI 5017

Relator: Ministro Luiz Fux

Situação Processual: Após conclusão à Presidência, o Ministro Joaquim Barbosa deferiu, 
no plantão de julho de 2013, pedido cautelar para suspender os efeitos da EC 73, que 
prevê a criação dos Tribunais Regionais Federais da 6ª a 9ª Regiões. No início de agosto 
a Ajufe apresentou pedido de intervenção, na qualidade de amicus curiae, defendendo a 
constitucionalidade da EC 73/2013. A PGR apresentou parecer pela não confi rmação da li-
minar concedida monocraticamente pelo Presidente do STF e, em defi nitivo, pela improce-
dência do pedido, em 27/03/2014. Concluso ao Relator na mesma data. Em 06/01/2015 
juntado Ofício da Ajufe sobre moção das entidades representativas do Paraná. A Ajufe 
participou de várias reuniões com o Relator e Presidente do STF. Em maio do ano passado, 
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a Ajufe peticionou nos autos, solicitando o julgamento da cautelar a exemplo da ADI 5316, 
julgada pelo plenário em que se considerou necessidade de que as respectivas liminares 
impugnando dispositivos editados pelo poder constituinte derivado sejam levadas à apre-
ciação do plenário.

Extensão da quarentena imposta pelo CFOAB

 » SS 4848 (EXTENSÃO DA QUARENTENA – DECISÃO 
ADMINISTRATIVA DO CFOAB)

Relator: Ministro Presidente

Situação processual: Pedido de extensão da quarentena e suspensão da liminar deferida 
no MS 0016710-55.2013.4.03.6100. Deferida cautelar em 15/10/2013, a Ajufe requereu 
seu ingresso como interessada, em 29/10/2013. Vista à PGR, em 28/10/2013.

 » ADPF 310

Relator: Ministro Teori Zavascki

Situação processual: Visa declarar a nulidade do ato da OAB que estendeu os efeitos da 
quarentena aos advogados que se associem aos magistrados aposentados/exonerados. 
O Relator solicitou, em caráter de urgência, informações prévias a serem prestadas pelo 
CFOAB, no prazo de cinco dias. Em sequência, determinou vista dos autos ao AGU e ao 
PGR, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para que ambos também se manifestem sobre 
a questão. Juntado parecer da PGR pelo não conhecimento da ADPF e, no mérito, pela 
procedência do pedido.
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FUNPRESP

 » ADI 4946

Relator: Ministro Marco Aurélio

Situação processual: Visa declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.618/2012 – lei de 
criação da FUNPRESP. Adotado o procedimento abreviado do art. 12, da Lei 9868/1999. A 
PGR opinou pela improcedência da ação. Em fevereiro do ano passado, a Diretoria esteve 
em audiência com o Relator para tratar sobre a questão.  

Juros de mora da PAE e IR

 » RE 855091

Relator: Ministro Dias Toffoli

Situação processual: Discute-se nesse recurso a natureza indenizatória do IR sobre os 
juros de mora. Em 17/04/2015, o Tribunal Pleno Virtual reputou, por unanimidade, cons-
titucional a questão e reconheceu a existência de repercussão geral suscitada. Em 
13/08/2015, por petição conjunta, a Ajufe, AMB e Anamatra solicitaram o ingresso, como 
amicus curiae, no referido recurso. Em 17/10/2016, a PGR apresentou parecer pelo provi-
mento do RE da União para fi xar, por meio de repercussão geral, a tese de que incide im-
posto de renda sobre os juros moratórios decorrentes do atraso no pagamento das verbas 
remuneratórias pelo empregador, no âmbito de condenação trabalhista, por constituírem 
efetivo acréscimo patrimonial.
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Multa para advogados públicos 

 » MS 33862

Relator: Ministro Gilmar Mendes

Situação processual: Mandado de Segurança da Ajufe em face das decisões liminares 
proferidas nas Reclamações Disciplinares 0004182-34.2015.2.00.0000 e 0004685-
55.2015.2.00.0000, apresentadas pela AGU, para que os juízes se abstenham, de for-
ma imediata, de dirigir ameaças de prisão, multa ou qualquer outra sanção ao Consul-
tor Jurídico do Ministério da Saúde. Em 09/11, indeferida a liminar. Decisão publicada em 
11/11/2015. Ajufe interpôs agravo regimental. Em 24/11/2016, parecer da PGR pela con-
cessão da ordem, “para tão somente revogar as liminares proferidas nas Reclamações 
Disciplinares nº 0004182-34.2015.2.00.0000 e nº 0004685-55.2015.2015.2.00.0000, 
em curso no Conselho Nacional de Justiça, com prejuízo do agravo regimental interposto 
pela impetrante”.

PEC da Bengala

 » ADI 5316

Relator: Ministro Luiz Fux

Situação processual: Proposta pelas Associações Ajufe, AMB e Anamatra, em que se 
questiona a EC 88/2015 – que alterou o art. 100 ao ADCT, para inserir a expressão “nas 
condições do art. 52 da Constituição Federal”. Risco de nova sabatina aos magistrados 
que queiram permanecer até 75 anos de idade.

Em 11/5/2015, proferido o seguinte despacho: “[...] Tendo em vista a repercussão jurídica e 
institucional da controvérsia, submeto o feito ao rito do art. 10 da Lei nº 9.868/99 visando 
à imediata apreciação do pedido liminar pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 
19/05, o PGR apresentou parecer pela concessão da medida cautelar. Em 21/05, deferida 
cautelar, por maioria, pelo Plenário do STF. 
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Prazo para nomeação dos magistrados nos 
Tribunais da União 

 » ADPF 311

Relator: Ministro Teori Zavascki

Situação processual: Visa fi xar o prazo de 20 dias ao Presidente da República para rea-
lizar a escolha e nomeação de magistrados para integrarem os Tribunais da União, sob 
pena de, não o fazendo, perder tal competência, que passará para os respectivos tribu-
nais. Indeferida a inicial pela inadequação da via eleita, em 12/02/2014 (decisão publicada 
em 17/02/2014), As Associações manejaram Agravo Regimental em 24/02/2014. O PGR 
apresentou parecer pelo não provimento do agravo regimental. Em 09/12/2016, agravo 
regimental não provido.

Processos administrativos disciplinares 

 » ADPF 418

Relator: Ministro Teori Zavascki

Situação processual: Visa a declaração de nulidade de dispositivos da lei 8.112/90 por 
inconstitucionalidade superveniente (arts. 127, IV e 134, da Lei 8.112/90). O Ministro Presi-
dente verifi cou que o caso sob exame não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do 
RISTF. Em 23/09, parecer da PGR pelo não conhecimento da arguição de descumprimen-
to de preceito fundamental e, caso superada a preliminar, por indeferimento de medida 
cautelar. Em 13/10, juntados pelas Associações memoriais pela concessão da cautelar 
requerida. 
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Regra do Confessionário (Res. 82/CNJ)

 » MS 34316

Relator: Ministro Teori Zavascki 

Situação processual: Impetrado em face de ato da então Corregedora do CNJ que se vale 
da Resolução 82, CNJ, apesar de revogada pelo § 1º do art. 145 do Código de Proces-
so Civil de 2015. Em 23/08, deferida liminar para suspender os efeitos do Ofício Circular 
22/2016 da Corregedora Nacional de Justiça. Em 06/09, petição pela perda de objeto 
dada a revogação da Resolução 82/2009 pelo CNJ. Na mesma data homologada a desis-
tência. Decisão publicada em 09/09/2016. Transitado em julgado em 28/10/2016.

Reforma da Previdência

 » ADI 3998

Relator: Ministro Gilmar Mendes 

Situação processual: Proposta em face do inciso VI do art. 93 da CF (Reforma da Previ-
dência) – Paridade remuneratória entre ativos e inativos. Instruído com parecer da PGR 
pelo não conhecimento da ação e, caso se avance ao tema de fundo, pela improcedência 
do pedido. Em 30/01/2015, juntada petição solicitando o julgamento conjunto dessa de-
manda com as ADIs 3308 e 3363, ambas da Anamatra, pela identidade de objetos. Em 
05/02, incluído em pauta para a sessão plenária do dia 05/02. Na sessão plenária do dia 
26/02, adiado o julgamento. 

Feitos correlatos: ADIs 3308 e 3363 da Anamatra contra a reforma da previdência - EC 
20/98 e 41/03 
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Simetria

 » ADI 4822

Relator: Ministro Marco Aurélio

Situação processual: Incluída em pauta do Plenário para julgamento com parecer da PGR 
pelo conhecimento parcial e improcedência do pedido. Iniciado o julgamento pelo Pleno, 
em 02/10/2013, após o voto do Relator, conhecendo parcialmente do pedido e, nessa 
parte, julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal da Reso-
lução 133/2011 do CNJ e 311/2011 do TJPE, que previam o direito de auxílio-alimentação 
aos magistrados, e após o voto do Ministro Teori Zavascki, julgando improcedente a ação, 
o julgamento foi suspenso. Retomado o julgamento em 20/11/2013, colhido o voto-vista 
do Ministro Luiz Fux, julgando improcedente a ação, pediu vista dos autos o Ministro Dias 
Toffoli. Impedidos os Ministros Roberto Barroso e Rosa Weber. Em 20/03/2014, devolução 
dos autos para julgamento.

Teto de Gastos

 » ADI 5633

Relatora: Ministra Rosa Weber 

Situação processual: A Ajufe, em conjunto com AMB e Anamatra, ajuizou no STF a ADI
nº 5633 contra a emenda constitucional 95/2016, que limita por 20 anos os gastos públi-
cos, notadamente por atentar contra a independência do Poder Judiciário, visto que inter-
fere em sua autonomia orçamentária. A relatora, em 19/12/2016, submeteu a tramitação 
da ação ao disposto no art. 10 da Lei 9.868/1999.
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N o âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Ajufe defende os inte-
resses dos associados em matérias de direito infraconstitucional e em 
ações de uniformização da legislação federal. A Ajufe atua essencial-

mente em recursos especiais, agravos regimentais e suspensões de segurança. 

Entre as ações que receberam o monitoramento constante da entidade repre-
sentativa da Magistratura Federal, estão processos que dispõem sobre a dis-
cussão a respeito da natureza indenizatória da incidência do Imposto de Renda 
sobre o terço de férias; a incidência do IR sobre juros de mora; além do debate 
em torno da incorporação dos quintos na Magistratura Federal.

A seguir, destaca-se uma das ações de maior relevância no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça.
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Juros de Mora da PAE

 » RESP 1.470.443 (RECURSO REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA) 

Relator: Ministro Mauro Campbell

Situação processual: Recurso representativo de controvérsia (Art. 543-C). Incidência 
do IR sobre juros de mora, mesmo em se tratando de verba indenizatória. Regra geral de 
incidência do imposto de renda sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes so-
bre benefícios previdenciários pagos em atraso. Em 07/08/2014, o recurso foi recebido 
como emblemático da controvérsia, a ser dirimida pela Primeira Seção (Art. 543-C). Em 
24/09/2014, após o voto do Ministro Relator conhecendo parcialmente do recurso espe-
cial e, nessa parte, dando-lhe parcial provimento, pediu vista antecipada a Ministra Regina 
Helena Costa. Na sessão do dia 26/11/2014, a Min. Regina Helena Costa proferiu voto-vis-
ta reconhecendo a não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora, em razão 
da sua natureza jurídica de indenização por dano emergente (Art. 404, CC). Nesse sentido, 
entendeu que a lei tributária não pode alterar sua defi nição de direito privado, sob pena 
de ofensa ao art. 110, CTN. Os juros de mora por se tratarem de recompensa dos danos 
causados a destempo, não confi gura acréscimo patrimonial a ensejar a incidência de IR. 
Após esse voto, o julgamento foi interrompido por pedido de vista regimental do próprio 
Min. Relator Mauro Campbell. Estava ausente da sessão a Desembargadora Federal Marga 
Tessler. Em 24/06/2015, prosseguindo no julgamento, a Seção, em questão de ordem, 
proposta pelo Ministro Relator, por maioria, decidiu sobrestar o julgamento do recurso, tor-
nando sem efeito os votos anteriormente proferidos.
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N o âmbito do Conselho da Justiça Federal, a Ajufe sempre teve uma atua-
ção bastante intensa. Desde 2008, com o advento da Lei nº 11.798, o 
presidente da Ajufe passou a ter direito a assento no Conselho da Justi-

ça Federal (CJF). Embora não tenha direito a voto, possui direito de voz para ma-
nifestação sobre todos os procedimentos e atribuições do Conselho. A previsão 
legal de assento permanente no CJF é um reconhecimento à atuação da Ajufe. 

Exercendo seu direito à voz, a Ajufe defende propostas de valorização da carrei-
ra, de melhoria das condições de trabalho, de aprimoramento do sistema judicial 
e de aperfeiçoamento profi ssional para os magistrados federais.  

Entre outras pautas, a associação luta por melhoria contínua da Justiça Federal, 
com a necessária readequação da composição dos TRFs; pela estruturação das 
turmas recursais dos Juizados Especiais Federais; pelo direito de compensa-
ção de plantões; pela gratifi cação por exercício de funções administrativas; pela 
regulamentação de todas as vantagens decorrentes da simetria; além do paga-
mento dos direitos dos magistrados federais reconhecidos pela Administração. 
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Afastamento para fi ns de aperfeiçoamento 
profi ssional

 » CJF-PCO-2013.00062

Relator: Em mesa pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal

Situação Processual: Proposta de Resolução que dispõe sobre afastamento de magis-
trados para fi ns de aperfeiçoamento profi ssional. Em abril de 2015, o Conselho aprovou a 
proposta de resolução nos termos do voto do Relator, com os acréscimos sugeridos pelos 
Conselheiros Tadaaqui Hirose e Herman Benjamin. Resolução n. CJF-Res-2016/00410, 
de 30 de agosto de 2016, que dispõe sobre o afastamento de magistrados da JF para 
fi ns de aperfeiçoamento profi ssional, a que se refere o art. 73, I, da LC n. 35/1979, e para a 
participação em eventos promovidos por Escola de Magistratura Federal ou indicados no 
Plano Nacional de Aperfeiçoamento.

Ajuda de custo para serviço fora da sede de 
exercício 

 » CJF-PPN-2012.00038

Relatora: Conselheira Laurita Vaz

Situação Processual: Pleito da Ajufe com base na simetria reconhecida pelo CNJ na Re-
solução 133, para regulamentação do direito à ajuda de custo para serviço fora da sede de 
exercício. Em novembro de 2015, o Ministro Og Fernandes pediu vista do processo.
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Auxílio-moradia

 » CF-PPN-2012-00024

Relator: Conselheiro Tadaaqui Hirose

Situação Processual: Requerimento apresentado pela Ajufe visando à percepção da aju-
da de custo para auxílio-moradia previsto na LOMAN. Em 14/12/2012, foram proferidos 
votos favoráveis pela Desembargadora Federal Marga Tessler e pelo Ministro João Otávio 
de Noronha. Em 18/02/2013, a Ministra Eliana Calmon votou pelo indeferimento do pe-
dido. Na sessão realizada em 26/05, após o voto preliminar do Ministro Presidente Felix 
Fischer pelo não conhecimento no âmbito do CJF, pediu vista o Ministro Gilson Dipp. Em 
25/06/2014, após o voto do Ministro Gilson Dipp pelo conhecimento do pedido, pediu 
vista a Ministra Maria Thereza de Assis Moura. A Ajufe apresentou diversos memoriais aos 
Conselheiros durante as semanas das sessões em que esteve incluído o feito.

Auxílio-saúde

 » 2006.16.10418

Relator: Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

Situação processual: A Ajufe apresentou manifestação visando à promoção da reestrutu-
ração do auxílio-saúde no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus, de modo a uniformi-
zá-la, em termos de valores e critérios de escalonamento com os praticados no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça.
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Auxílio-alimentação

 » CJF-PCO-2015.00155

Relator: Em mesa pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal

Situação processual: Requerimento da Ajufe para alteração da Resolução 175, que dispõe 
sobre a concessão de auxílio-alimentação aos magistrados da Justiça Federal de primeiro 
e segundo graus. Os artigos 6º e 9º da referida Resolução criaram sistemática no sentido 
de que os magistrados já contemplados com auxílio-alimentação relativo a outros cargos 
licitamente cumulados terão que abrir mão de um dos benefícios a que fazem jus e optar 
pela percepção de apenas um deles. Na sessão do dia 14/12, o Plenário do CJF indeferiu 
o pedido da Ajufe relativo ao mesmo objeto, nos termos do voto do Corregedor-geral, sob 
o fundamento que essas vedações legais também se aplicam aos membros do Ministério 
Público da União.

Diante dessa decisão, a associação buscou, junto ao CNJ (PP PCA 0000023-
14.2016.2.00.0000), a supressão dos mencionados artigos por entender que “se o ma-
gistrado pode exercer essas duas funções concomitantemente e receber a remuneração 
decorrente das mesmas e em horários compatíveis, não faz sentido que lhe sejam cas-
sados os benefícios de caráter indenizatório específi cos e independentes de cada uma 
dessas funções”.

Compensação de plantões

 » CJF-PCO-2014.00177 (PPN 2012/00009)

Relator: Em mesa pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal

Situação processual: Proposta de alteração da resolução n. 070/2009, que dispõe sobre 
a compensação por juízes federais e juízes federais substitutos dos plantões trabalhados 
no recesso previsto no art. 62, inciso I, da Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966. Demanda 
acompanhada pela Ajufe com entrega de memoriais aos Conselheiros. O Conselho decidiu 
sobrestar o julgamento da matéria.
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Férias dos magistrados

 » CJF-PCO-2015.00148

Relator: Conselheiro Jorge Mussi

Situação processual: A Ajufe requereu a declaração do direito dos associados que tenham 
férias adquiridas no serviço público anterior, não gozadas ou indenizadas, a sua fruição 
sem a exigência do período aquisitivo de doze meses na nova carreira, independentemen-
te da data do ingresso, nos termos das diretrizes fi xadas pelo Conselho da Justiça Federal 
no julgamento dos Processos Administrativos nº 2006163182 e nº 2007160013.

 » CJF-PPN-2013.00029

Relator: Conselheiro Fábio Prieto

Situação processual: O processo refere-se à proposta de alteração da Resolução n. 
130/2010, que disciplina a concessão de férias a magistrados no âmbito do Conselho da 
Justiça Federal de primeiro e segundo graus. A Ajufe requereu a alteração do parágrafo 
primeiro do art. 6º da Resolução para que fosse ampliado o rol de hipóteses permitidas 
para a acumulação de férias. O relator, acompanhado pelo Conselheiro Cândido Ribeiro, 
votou pelo indeferimento do pedido da Ajufe e pelo acolhimento das propostas efetuadas 
pela área técnica do CJF, com a modifi cação dos artigos 9º, §6º e 16, §4º, da Resolução 
nº 130/2010/CJF. Em 27/4/2015, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realiza-
da nesta data, o Conselho, por indicação do Conselheiro Cândido Ribeiro, decidiu adiar o 
julgamento da matéria. Por conta do arquivamento do PP 0003728, em dezembro do ano 
passado, a Secretaria Geral sugeriu o retorno dos autos ao colegiado para retomada do 
julgamento com a colheita dos votos dos conselheiros que ainda não votaram.  
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Participação em banca examinadora de 
concursos

 » CF-ADM-2012/00345

Relator: Em mesa pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal

Situação processual: Aprovada a Resolução, nos termos do voto do Ministro-Corregedor, 
que apresentou seu voto vista, divergindo apenas do Relator quanto à retroatividade da 
Resolução 274/2013 do CJF. Para Humberto Martins, “não remunerar os magistrados que 
ministraram cursos ou participaram de bancas de concurso exclusivamente com base 
no fundamento de que a Administração ainda não havia editado atos administrativos 
complementares – não essenciais à aquisição do direito ao recebimento da gratifi cação, 
mas apenas à sua quantifi cação – é deixar de recompensar fi nanceiramente aqueles que 
prestaram à Administração Pública serviços não relacionados à função de magistrado e, 
portanto, não abrangidos pelos subsídios.

Segundo ele, para evitar essa situação de prestação de serviços não remunerada - o pró-
prio Conselho Nacional de Justiça atualmente reconhece indevida (art. 11 da Resolução 
159/2012) – a solução é dar-se aplicação retroativa à Resolução CJF nº 274/2013.

Com base nesse entendimento, o Ministro reconheceu a efi cácia retroativa da Resolu-
ção CJF 274/2013, respeitada a prescrição, a ser analisada caso a caso.

Reestruturação das turmas recursais

 » CJF-ADM-2013.00065

Relator: Em mesa pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal

Situação processual: Projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos efetivos, em 
comissão e funções comissionadas, com vistas à estruturação das Turmas Recursais dos 
JEFs. Demanda acompanhada pela Ajufe devido à importância do tema para os magistra-
dos federais. Julgamento adiado pelo Conselho.
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Conselho Nacional de Justiça 

N o âmbito do CNJ, a Ajufe realiza o acompanhamento permanente e con-
tínuo de todas as sessões presenciais e virtuais do Plenário do Conse-
lho, com controle dos processos que constam na pauta de julgamentos, 

que possam atingir direta ou indiretamente a magistratura federal.

Em processos disciplinares, a associação atua em defesa dos direitos dos as-
sociados, prestando assistência jurídica integral, com o objetivo de garantir a 
independência funcional e a liberdade de decisão dos magistrados. Nos demais 
procedimentos administrativos, a Ajufe pauta sua atuação pela preservação da 
ordem democrática, da cidadania e dos valores republicanos. 

Destacam-se os procedimentos e pedidos de providências que versam sobre a 
democratização do Poder Judiciário; o reconhecimento da simetria entre as car-
reiras da magistratura e dos membros do Ministério Público; a regulamentação 
da participação de magistrados em seminários, cursos, congressos, encontros; 
e participação da Ajufe nos procedimentos que visam à regulamentação de te-
mas que envolvam a atividade judiciária.
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11,98% sobre a PAE 

 » PP 0004261-47.2014.2.00.0000

Relator: Conselheiro Fabiano Silveira 

Situação Processual: Pedido de Providência instaurado a partir de representa-
ção do TCU, sob a alegação de que as decisões administrativas do Conselho da 
Justiça Federal, nos autos dos Processos Administrativos 2009.16.0090 (CJF-
-PPP-2013/00014) e 2006.16.0031 (ADM-2013/00121), em que consentiram com 
o pagamento retroativo da PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) com a incidên-
cia do índice de 11,98% (Diferença de conversão da Unidade Real de Valor – URV, 
quando do advento do Plano Real), contrariam o entendimento firmado pelo Supre-
mo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 
1797/PE (Relator Min. Ilmar Galvão, julgamento em 21/09/2000), que estabeleceu 
limitação temporal à incidência da URV sobre os vencimentos pagos aos magistra-
dos para o período de abril de 1994 a janeiro de 1995. A Ajufe solicitou intervenção 
como interessada para defender o direito ao reconhecimento da URV sobre a PAE.    

Ajuda de custo

 » CONSULTA 0004936-10.2014.2.00.0000

Relator: Conselheiro Emmanuel Campelo

Situação processual: Consulta formulada pela Ajufe sobre a defi nição do lapso temporal 
para concessão de ajuda de custo, tendo em vista o tratamento anti-isonômico discrimi-
nado aos magistrados federais em relação aos Conselheiros, juízes auxiliares e servidores 
do CNJ, sem observar o disposto no artigo 101, III, da Resolução 04/2008/CNJ. Concluso 
para decisão, desde outubro de 2014.
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Banca examinadora de concurso público para 
magistratura

 » CONSULTA 0004581-34.2013.2.00.0000

Relatora: Conselheira Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

Situação processual: Consulta formulada pelo TRF da 3ª Região sobre a possibilida-
de de remunerar magistrado pelo exercício em banca examinadora de concurso público 
para ingresso na carreira da magistratura, conforme disposto no artigo 11 da Resolução 
159/2012-CNJ. Em novembro de 2014, a Ajufe requereu o seu ingresso no feito, na quali-
dade de interessada, e o reconhecimento do direito à percepção do pagamento retroativo 
de retribuição aos magistrados, por exercício de atividade docente e participação em ban-
ca examinadora de concurso, desde a data de publicação da Resolução 159/2012, com 
base na tabela de 2014 divulgada pela ENFAM/CEAJUD. A Conselheira relatora deferiu o 
pedido de ingresso da Ajufe, em janeiro de 2015. O processo aguarda inclusão em pauta 
para julgamento.

Resolução sobre perda de bens

 » PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0001713-15.2015.2.00.0000

Relator: Conselheiro Fabiano Silveira

Situação processual: Proposta de Resolução apresentada pela Ajufe para regular o pro-
cedimento a ser adotado nas medidas assecuratórias em matéria processual-penal e as 
providências a serem adotadas quando decretada a perda de bens móveis ou imóveis em 
favor dos entes públicos benefi ciados pela lei. Ação 2013 da Estratégia Nacional de Com-
bate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA 2014. Proposta de Resolução a ser 
editada pelo CNJ com a contribuição da Ajufe.
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Simetria integral 

 » PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0005218-48.2014.2.00.0000

Relatora: Conselheira Daldice Santana

Situação processual: Pedido da Ajufe para implementação integral da simetria constitu-
cional, abrangendo todas as vantagens previstas na LC 75/1993 e na Lei 8625/1993, 
entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura. Concluso para decisão. O CNJ 
instituiu Procedimento de Competência de Comissão - 0004054-48.2014.2.00.0000, 
que visa a alteração da Resolução CNJ n. 133/2011.

 » PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0003470-10.2016.2.00.0000

Relator: Conselheiro Norberto Campelo

Situação processual: Pedido da Ajufe para a implementação de direitos de que já gozam 
alguns juízes, a exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a sua extensão a todos 
os magistrados federais brasileiros, dada a unicidade do Poder Judiciário Brasileiro. A limi-
nar foi indeferida pelo Relator.
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Justiça Federal de 1º e 2º graus

N a Justiça Federal de 1º grau e nos Tribunais Regionais Federais, a Ajufe é 
autora de diversas ações coletivas, sempre em defesa das prerrogativas 
e garantias constitucionais da magistratura federal.

Entre as matérias judicializadas, estão a não incidência de IR sobre os juros de 
mora decorrentes do atrasado da PAE; a não incidência de contribuição previ-
denciária sobre licença-maternidade; férias usufruídas e outras parcelas remu-
neratórias e/ou indenizatórias; a inexigibilidade da cota de participação/custeio 
paga pelo magistrado sobre o auxílio-creche; além de ação pela não incidência 
de imposto de renda sobre o terço de férias.

A Ajufe ingressou também com ação de protesto para interrupção do prazo 
prescricional quanto às vantagens decorrentes da simetria constitucional (AO 
0046360-85.2015.4.01.3400).

Além disso, visando o reconhecimento do direito à contagem de tempo de exer-
cício da advocacia anterior à EC 20/98 para fi ns de cômputo do tempo de servi-
ço público, com base em certidão da OAB, independentemente da comprovação 
de tempo de contribuição, a Ajufe ajuizou a AO 0003825-44.2015.4.01.3400.
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Abono de permanência

 » APREENEC 004147-11.2008.4.01.3400

Relator: Presidente do TRF da 1ª Região  

Situação processual: Trata-se da incidência de IR sobre o abono de permanência e direito 
a crédito, após a EC 41/03. Em 2008, foi proposta AO 2008.34.00.004165-7 (1ª Vara Fe-
deral da SJDF), em que foi deferida tutela antecipada, sendo, ao fi nal, julgada procedente. 
Em grau de reexame necessário (ApReeNec 004147-11.2008.4.01.3400), o TRF1 deu parcial 
provimento à apelação, apenas quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal para 
restituição dos indébitos, confi rmando a sentença nos demais pontos para reafi rmar a não 
incidência de IR sobre o abono de permanência. A União interpôs REsp e RE. A Ajufe apre-
sentou, em 14/05/2013, as respectivas contrarrazões, bem como recurso adesivo. Apre-
sentadas contrarrazões pela União ao recurso adesivo (17/07/2013), em juízo de admissibi-
lidade do REsp, o Presidente do TRF1 determinou o envio dos autos ao Relator da apelação, 
para juízo de retratação ou manutenção do quanto nela julgado pelo colegiado (art. 543, § 7º, 
II, do CPC). Em 21/03/2014, interposta manifestação da Ajufe contra a decisão, sob o funda-
mento de que o recurso repetitivo representativo da controvérsia – Resp. 1.192.556 - não é 
aplicado ao caso e que o STJ adotou recentemente novo entendimento no REsp 1.230.957. 
O Presidente determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora, para exame de 
eventual retratação ou manutenção do julgado, dada a alegação da Ajufe.

 » AP 0017482-63.2009.4.01.3400

Relator: Desembargador Federal Nóveli Vilanova da Silva Reis

Situação processual: Em 2009, foi ajuizada AO 2009.34.00.017572-1 (16ª Vara Fede-
ral). Julgada improcedente. A Ajufe interpôs, por conseguinte, Apelação nº 0017482-
63.2009.4.01.3400, que se encontra, atualmente, concluso para relatório e voto. Em no-
vembro de 2013, interposta petição, solicitando, com base no acórdão do feito de 2008, 
provimento da apelação da Ajufe. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação 
da autora. Interpostos ED, os quais foram desprovidos. Em juízo de retratação, na sessão 
do dia 29/08, a Oitava Turma manteve o acórdão que deu provimento à apelação da Ajufe 
reconhecendo a não incidência do IR sobre o abono de permanência.
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ATS – Adicional por Tempo de Serviço

 » AO 0050718-69.2010.4.01.3400

Juízo: 21ª Vara Federal da SJDF

Situação processual: Ação Ordinária proposta pela Ajufe, visando à condenação da União 
a incorporar, nos vencimentos dos magistrados representados, o adicional por tempo de 
serviço por eles percebido quando expedida a Resolução nº 13/2006 do CNJ, bem como 
a pagar-lhes as parcelas indevidamente suprimidas, atualizadas e acrescidas de juros de 
mora legalmente previstos. Processo concluso para sentença.

Auxílio-creche

 » AO 0037364-69.2013.4.01.3400

Juízo: 14ª Vara Federal da SJDF

Situação processual: Busca a não incidência de custeio/quota-parte do auxílio-creche. 
Pedido de tutela antecipada indeferido. Em 05/09/2013, a Ajufe apresentou manifesta-
ção juntando aos autos a decisão do CJF (CJF-PPN 2012/00003), de 12/08/2013. Em 
junho de 2015, julgada procedente, com antecipação dos efeitos da tutela, para declarar a 
inexigibilidade da cota de participação dos magistrados associados, devendo o benefício 
auxílio-creche ser pago integralmente pela União sem desconto. Remessa ao TRF com 
apelação da União.

Feito correlato: AI 0044709-04.2013.4.01.0000
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Contribuição previdenciária sobre licença-
maternidade, licença-paternidade e licença para 
adotante e férias usufruídas

 » AO 0034389-74.2013.4.01.3400

Juízo: 5ª Vara Federal da SJDF 

Situação processual: Visa suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre 
as férias usufruídas e licença para repouso à gestante, licença à adotante e paternidade 
dos magistrados. Em 25/08/2014, deferida em parte tutela antecipada para suspender 
a exigibilidade da contribuição previdenciária somente sobre as férias dos magistrados 
associados. Em setembro de 2014, rejeitados os Embargos de Declaração opostos pela 
União. Em dezembro de 2014, suspeição reconhecida e ordenada remessa ao substituto 
legal. Concluso para sentença, em 17/12/2015, na 25ª Vara Federal. Em 11/11/2016, julga-
do improcedente. Em 09/12, interposta apelação pela Ajufe.

Feito correlato: AI 0055457-61.2014.4.01.0000

Equiparação remuneratória entre juízes federais 
e juízes federais substitutos

 » AC 2000.34.00.039101-9

Relator: Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha

Situação processual: Ação originariamente proposta pela Ajufe, cujo pedido restou rejeita-
do pela 17ª Vara Federal da SJDF. Interposta apelação, aguarda-se seu julgamento.
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GEL – Gratifi cação Especial de Localidade e IR

 » AP 0039825-53.2009.4.01.3400

Relator: Desembargador Federal José Amilcar Machado

Situação processual: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, tendo, ul-
teriormente, dado parcial provimento aos Embargos de Declaração, em 13/08/2013, por 
unanimidade. Acórdão publicado em 23/08/2013. Apresentado, pela Apelante, Recurso 
Especial, em 16/09/20013. Em setembro do ano passado, admitido Recurso Especial da 
Ajufe. Em 07/06, processo enviado ao STJ.

 » AO 50538-53.2010.4.01.3400

Juízo: 14ª Vara Federal da SJDF

Situação processual: Emendada a inicial para excluir do pedido a não incidência de IR so-
bre a GEL, restando apenas o objeto para “declarar que a GEL recebida, no percentual de 
30%, incidirá sobre a soma do vencimento básico, da verba de representação e da parcela 
autônoma de equivalência, já corrigida pela URV, e com a inclusão do auxílio-moradia no 
momento próprio, até dezembro/2004, devendo ser transformada em Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identifi cada (VPNI/GEL) a partir de janeiro de 2005 (data da implantação do 
subsídio para toda a Magistratura Federal protagonizada pela Lei nº 11.143/2005), a partir 
de quando incidirá sobre a parcela os reajustes gerais concedidos aos juízes federais, na 
forma do artigo 9º da Resolução n. 13 do Conselho Nacional de Justiça”. Concluso para 
sentença. Em 03/09/2015, concluso para sentença. Julgada improcedente. Interposta 
apelação. Remessa ao TRF em 06/05/2016. 

Feito correlato: AI 0079302-64.2010.4.01.0000
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 » AO 0021992-51.2011.4.01.3400

Juízo: 13ª Vara Federal da SJDF

Situação processual: Tutela antecipada deferida para não incidência de IR sobre a GEL. Em 
junho de 2015, a Ajufe juntou petição para que seja reconhecida a natureza indenizatória 
da GEL. Em 29/01/2016, julgados procedentes os pedidos para declarar que não incide 
IR sobre a GEL, bem como para compelir a Ré a repetir todos os valores descontados nos 
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sentença publicada em 15/02/2016. EDs 
opostos. Em 04/05/2016, proferida sentença para acolher os EDs da Ajufe tão somente 
para esclarecer dúvida quanto à compensação. Remessa ao TRF com apelação e contrar-
razões, em 30/12/2016. 

Feito correlato: AI 0073110-81.2011.4.01.0000

Juros de mora da PAE

 » APREENEC 0035637-75.2013.4.01.3400

Relator: Desembargador Federal José Amilcar Machado

Situação processual: Inicialmente, pedido de tutela antecipada indeferido. Interposto agra-
vo contra essa decisão. Em segundo grau, o juiz convocado no TRF deferiu a antecipação 
de tutela “para declarar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre os juros de 
mora decorrentes da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE e determinar à União que 
se abstenha da sua cobrança, bem como dos procedimentos fi scais instaurados contra os 
substituídos, até a prolação de sentença na ação ordinária nº 35637-75.2013.4.01.3400, 
em trâmite na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal”. Em 18/08, juntado 
Acórdão proferido no REsp 1.329.203/PR, em que assentou a natureza indenizatória dos 
juros de mora pagos ao agente público, a fi m de subsidiar o julgamento. Em 09/03/2015, 
proferida sentença procedente. Em 19/05, apelação interposta pela União. Em 05/08, re-
cebida a apelação em ambos os efeitos.

Feito correlato: AI 0042869-56.2013.4.01.0000
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JUSTIÇA FEDERAL DE 1º E 2º GRAUS

Magistrado e magistério

 » AO 005042109-78.2013.404.7100

Juízo: 2ª Vara Federal da SJRS

Situação processual: A Ajufe solicitou o ingresso como assistente simples, que foi deferi-
do. A pretensão foi julgada procedente para declarar o direito do autor/associado exercer 
o magistério no regime de 40 (quarenta) horas semanais.

 » AC 0802512-37.2013.4.05.8100 PJE

Relator: Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel

Situação processual: O pedido foi acatado em primeiro grau, inclusive por antecipação 
de tutela, sendo o provimento mantido em segundo grau, tanto no julgamento do agravo 
quanto no da apelação. 

Prerrogativas dos magistrados

 » MS 1006511-55.2016.4.01.3400

Juízo: 9ª Vara Federal da SJDF

Situação processual: Questiona a Instrução Normativa n. 106-DG-PG, de 9 de agosto de 
2016, que impede o “embarque de passageiro armado na aviação comercial doméstica” 
(desmuniciado) que não esteja “em deslocamento a serviço”. Em 02/09/2016, deferido 
o pedido de liminar para determinar a suspensão do art. 10, caput, e inciso II, da IN DPF 
106, de 09 de agosto de 2016, devendo ser observados, em relação aos associados das 
Impetrantes, o artigo 2º da IN DPF n. 8/2002, assim como a “IAC 107-1005 RES” (Portaria 
244/2002 do DAC).
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JUSTIÇA FEDERAL DE 1º E 2º GRAUS

Protesto para interrupção da prescrição 
(vantagens decorrentes da simetria constitucional)

 » AO 0046360-85.2015.4.01.3400

Juízo: 1ª Vara Federal da SJDF

Situação processual: Pretensão ajuizada pela Ajufe para interrupção do prazo prescricio-
nal de todas as vantagens decorrentes da simetria constitucional entre as carreiras da 
Magistratura e Ministério Público. A União Federal foi cientifi cada. 

Quintos

 » AO 0002659-31.2002.4.01.3400

Juízo: 3ª Vara Federal da SJDF

Situação processual: Sentença improcedente. Feito arquivado, desde 11/03/2013. Res-
taurada movimentação processual, em 04/12/2013. Baixa arquivos, desde 01/04/2014.

 » AP 0012015-11.2006.4.01.3400

Relator: Desembargador Cândido Moraes 

Situação processual: Contra sentença improcedente proferida nos autos do Proc. 
2006.34.00.012145-1. Processo recebido no Gabinete do Juiz Relator, desde 25/07/2013. 
Redistribuído por sucessão ao Des. Cândido Moraes, em 07/11/2013. Processo recebido 
no Gabinete do Des. Relator, em 26/11/2013. Em 20/08, processo remetido para a Segun-
da Turma. Em 15/04, a Turma por unanimidade rejeitos os ED.
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JUSTIÇA FEDERAL DE 1º E 2º GRAUS

 » AP 0064471-30.2009.4.01.3400

Relator: Desembargador Néviton Guedes 

Situação processual: Contra sentença improcedente proferida nos autos do Proc. 
2009.34.00.041961-4. Concluso para relatório e voto, desde 15/07/2011. Em 03/06/2014, 
processo remetido para o gabinete da Des. Federal Selene de Almeida. Em 04/06/2014, 
processo sob responsabilidade da juíza convocada Gilda Sigmaringa Seixas. Em 13/08, 
processo recebido no Gabinete da Des. Federal Selene de Almeida. Em 17/12, redistribui-
ção por sucessão à Desembargadora Gilma Sigmaringa Seixas. Em 18/12, concluso para 
relatório e voto.

 » MS 0015819-60.2010.4.01.0000

Relator: Desembargador Cândido Ribeiro 

Situação processual: Acórdão transitado em julgado. A Corte Especial, por unanimidade, 
denegou a ordem requestada. Processo no arquivo judicial, desde 02/10/2012.
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Tribunal de Contas da União - TCU

O Tribunal de Contas da União exerce a fi scalização contábil, fi nanceira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, à 

economicidade e a fi scalização da aplicação das subvenções e da renúncia de 
receitas.

A atuação da Ajufe no TCU dá-se por meio de ingresso, na condição de interes-
sada, nos processos instaurados em que se discutem direitos dos magistrados 
federais referentes à percepção de vantagens e outros temas

A seguir estão destacados os procedimentos de maior destaque que tramitam 
no TCU.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

11,98% sobre a PAE

 » TC 033.693/2013-7

Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

Situação Processual: Representação da SEFIP/TCU sobre deliberações do Conselho da 
Justiça Federal em que consentiram com o pagamento retroativo da PAE e da GEL com 
a incidência de 11,98% relativo ao período de janeiro de 1998 a fevereiro de 1999. A Aju-
fe ingressou no feito para que sejam mantidas as decisões do CJF, dada a ju-
dicialização da matéria pelo STF, inclusive no que fora decidido no RE 561836/
RN. Por decisão do Relator, o processo encontra-se sobrestado até o julgamen-
to de mérito dos recursos extraordinários 488.994 e 561.836 e da ação cautelar 3.044, 
pelo Supremo Tribunal Federal, e até o trânsito em jugado das ações ordinárias 0016637-
45.1997.4.03.6100 e 0007667-56.1997.4.03.6100, em curso no Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, e ou até 31/10/2015, o que ocorrer primeiro.

GEL - VPNI

 » TC 016.113/2013-6

Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

Situação Processual: Representação da SEFIP/TCU sobre deliberações do Conselho da 
Justiça Federal em que consentiram com o pagamento retroativo da PAE e da GEL com 
a incidência de 11,98% relativo ao período de janeiro de 1998 a fevereiro de 1999. A Aju-
fe ingressou no feito para que sejam mantidas as decisões do CJF, dada a ju-
dicialização da matéria pelo STF, inclusive no que fora decidido no RE 561836/
RN. Por decisão do Relator, o processo encontra-se sobrestado até o julgamen-
to de mérito dos recursos extraordinários 488.994 e 561.836 e da ação cautelar 3.044, 
pelo Supremo Tribunal Federal, e até o trânsito em jugado das ações ordinárias 0016637-
45.1997.4.03.6100 e 0007667-56.1997.4.03.6100, em curso no Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, e ou até 31/10/2015, o que ocorre primeiro. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

Gratifi cação por acúmulo

 » TC 033.789/2015-0

Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

Situação Processual: Representação do Subprocurador-Geral no TCU para apuração de 
supostas irregularidades no pagamento da gratifi cação por exercício cumulativo de jurisdi-
ção, juntamente com os subsídios, dos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Dis-
trito Federal e dos Territórios (TJDFT), da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar da União. 
A Ajufe foi admitida como interessada para a defesa da legalidade no pagamento, nos 
termos da Lei 13093/2015 e Resolução 341/CJF. O Plenário decidiu, por meio do Acórdão 
585/2016, de 16/03/2016, pela improcedência da Representação nº TC 033.789/2015-0 
quanto ao suposto vício de inconstitucionalidade, à acumulação de acervo processual e à 
incompatibilidade da gratifi cação com a fi gura do subsídio.

Feitos correlatos: Consultas 033.909/2015-6 (CJF), 033.906/2015-7 (STJ) e 
033.908/2015-0 (TJDFT). As referidas consultas não foram conhecidas pelo TCU, nos 
termos do art. 265, RITCU. 
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Tribunal Superior Eleitoral - TSE

N o âmbito do TSE, a Ajufe busca a participação dos juízes federais na 
composição da Justiça Eleitoral de 1º grau, em razão do princípio fede-
rativo que norteia toda a Justiça Eleitoral e dentro do atual contexto da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

Juízes Federais na Justiça Eleitoral de 1º grau

 » PET 35919

Relator: Ministro Gilmar Mendes

Situação Processual: Requerimento da Ajufe, pela alteração da Res.-TSE nº 21.009/2002, 
a fi m de que seja previsto o exercício concomitante da jurisdição eleitoral de 1ª instância 
pelos juízes federais e estaduais ou, subsidiariamente, estabelecida a alternância de atua-
ção destes nas localidades sedes de varas federais e naquelas com mais de 200 mil elei-
tores. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo acolhimento do pedido subsidiário, 
com a consequente alteração da Resolução TSE 21009/02. 





JUSTIÇA,
SOCIEDADE 
E CULTURA



104

AGENDA POLÍTICO-INSTITUCIONAL 2017      AJUFE



105

AGENDA POLÍTICO-INSTITUCIONAL 2017      AJUFE

JUSTIÇA, SOCIEDADE E CULTURA

Diálogo e interação

O papel desempenhado pelos Juízes Federais na sociedade brasileira vai mui-
to além das suas atuações nos tribunais. O acesso à informação, à cultura e 
à educação são princípios fundamentais para a nossa República Federativa. 

Por acreditar nesses valores, e buscando sempre contribuir para o aprimoramento 
da sociedade, a Ajufe estende sua atuação à difusão da informação para além do 
mundo jurídico.

Se fazer presente no meio em que atua também signifi ca romper limites físicos 
dos tribunais, foros e subseções judiciárias para cumprir o seu ofício em locali-
dades onde o acesso à Justiça apresenta maiores difi culdades. Na Expedição da 
Cidadania, projeto vitorioso capitaneado pela Ajufe, as ações de ajuda ao próximo 
transcendem as linhas de competência da Justiça Federal. Graças a parcerias entre 
entidades públicas e privadas, as populações menos favorecidas são atendidas e 
benefi ciadas com diversos serviços.  

Para garantir o pleno funcionamento da democracia, o Poder Judiciário precisa 
estar em constante contato com o cidadão. Isso acontece por meio da comuni-
cação direta e da conscientização desse. Por meio de informativos, publicações e 
redes sociais, mecanismos amplamente utilizados pela associação, a Ajufe man-
tém um canal aberto de diálogo dos magistrados federais e da Justiça Federal 
com a sociedade.

A Revista de Cultura é a publicação responsável pela divulgação dos trabalhos 
artísticos e culturais dos associados da Ajufe. O programa Justiça para Todos tem 
o objetivo de conscientizar a população sobre temas relevantes da Justiça, bem 
como informar sobre direitos e deveres, fomentando o desenvolvimento da cida-
dania, da democracia e da educação. 

A Revista de Direito Federal é a contribuição da Ajufe e de seus associados para a 
academia, apresentando os trabalhos e estudos dos Juízes Federais pelo aperfei-
çoamento do Direito e da Justiça. Para que as ações da Ajufe e dos magistrados 
federais possam ser conhecidas e propagadas, a Associação produz o programa 
semanal Justiça para Todos, exibido pela TV Justiça e pela TV Diário.
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Fóruns Temáticos

A Ajufe tem se destacado nacionalmente pela participação no debate de temas ligados à área 
jurídica e à cidadania. São pautas da entidade o acesso à Justiça (Juizados Especiais Federais), 
a Reforma do Judiciário, a federalização da competência para processamento e julgamento 
dos crimes contra os direitos humanos, a cooperação jurídica internacional, a conciliação, a 
informatização do processo e a efetividade de jurisdição contra qualquer forma de impunidade.

A Ajufe promove diversas atividades associativas e institucionais, com o objetivo de reunir 
os magistrados federais de todo o país para discutir temas da agenda nacional e realizar 
projetos relevantes à prestação de serviços e de esclarecimentos aos cidadãos, no intuito 
de fortalecer e garantir os direitos de todos. Dentre eles estão fóruns temáticos, seminá-
rios e o projeto Expedição da Cidadania.

A Ajufe foi protagonista na elaboração de eventos no formato de fórum, modelo consagrado 
pelos resultados obtidos e efetividade alcançada. A dinâmica do fórum consiste em apre-
sentar, por meio de painéis, soluções teóricas e práticas, em especial, propostas de uniformi-
zação dos procedimentos aplicáveis no julgamento de processos similares de competência 
da Justiça Federal, bem como de rotinas administrativas do sistema de justiça.

Em eventos dessa natureza, os participantes dividem-se em grupos temáticos para de-
bater e elaborar enunciados e recomendações que possam contribuir para a solução do 
processamento e julgamento das demandas similares dentro de determinado tema, e, so-
bretudo, para a melhoria da administração da Justiça em conectividade com a dinâmica 
das atividades contemporâneas.

Além de elaborar novas propostas, o evento destina-se à revisão dos enunciados aprovados 
em eventos anteriores, de modo a adequá-los às constantes modifi cações a que se subme-
te o Direito e a prática judiciária, a fi m de se assegurar uma prestação jurisdicional sempre 
justa e célere, conforme os ditames constitucionais, além de servir como suporte orientativo 
das atividades jurisdicionais e administrativas dos magistrados federais brasileiros.

Por fi m, os enunciados propostos são apresentados em sessão plenária e submetidos à 
votação, podendo ser aprovados ou não. O documento fi nal é publicado e entregue aos 
órgãos superiores do Poder Judiciário, como o Supremo Tribunal Federal (STF), o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e os Tribunais Regionais Federais (TRFs).

JUSTIÇA, SOCIEDADE E CULTURA
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FÓRUNS TEMÁTICOS

III FÓRUM NACIONAL DE EXECUÇÃO FISCAL (FONEF)

O debate de soluções para acelerar a tramitação de cobranças de 
executivos fi scais e assim diminuir a taxa de congestionamento 
nas demandas é o mote do Fórum Nacional de Execução Fiscal 
(FONEF). Nesse ano, a iniciativa terá sua terceira edição e refor-
çará a missão da Justiça Federal de se reestruturar e aprimorar o 
trabalho neste campo especializado, tão importante para a justiça 
tributária e social. O evento ocorrerá em Belo Horizonte/MG, já no 
mês de março de 2017.

Na 2ª edição, realizada no ano passado, em Brasília/DF, o Fonef 
reuniu juízes federais, desembargadores federais, integrantes do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e procuradores da Fazenda 
Nacional. Os painéis de debate, grupos de discussão e deliberação 
avaliaram propostas para um novo modelo de cobrança da Dívida 
Ativa da União, bem como a aplicação do novo Código de Proces-
so Civil à Execução Fiscal.

O fórum chamou a atenção pela atualidade do tema. Em um con-
texto de crise econômica, a iniciativa da Ajufe surge como uma 
contribuição para a sociedade, que vive as difi culdades de um país 
em que a arrecadação não é sufi ciente para cobrir as 
despesas de manutenção da máquina pública. 

O trabalho do fórum teve início em 2015, em São Paulo/SP. 
No primeiro Fonef, o CNJ constituiu um grupo de trabalho 
para tratar da execução fi scal. Os debatedores também 
abordaram a importância de aperfeiçoamento de maté-
rias legislativas para se chegar a um novo modelo de co-
brança da dívida, para melhorar a arrecadação e garantir 
ao Estado mais recursos e assim oferecer serviços de 
qualidade à população. 
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FÓRUNS TEMÁTICOS

XIV FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 
(FONAJEF)

Trocar experiências, de-
bater e expor exemplos 
de sucesso. Esse é o mé-
todo que contribui para o 
aprimoramento de qual-
quer rotina de trabalho. 
Com esse objetivo, os 
magistrados se reúnem 
no Fórum Nacional dos 
Juizados Especiais Fede-
rais (Fonajef) para trazer 
ao palco de discussões 
temas relacionados à rotina dos juízes especiais federais e sua dinâmica própria dentro da 
Justiça Federal.

Além de temas internos, os magistrados relatam situações em que os Juizados Especiais 
Federais (JEFs) promoveram integração mais direta com a sociedade. 

Em 2016, o Fonajef chegou à sua 13ª edição, 
evento que aconteceu no Recife (PE). Mais 
de cem juízes federais, desembargadores 
federais e advogados de diferentes partes 
do país participaram de painéis e discussões 
em grupo e, ao fi nal dos trabalhos, foram 
aprovados enunciados e recomendações.

Sua 14ª edição ocorrerá em São Luiz/MA, no 
mês de abril de 2017.
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FÓRUNS TEMÁTICOS

I FÓRUM NACIONAL DA CONCORRÊNCIA E DA REGULAÇÃO 
(FONACRE)

Em 2017, um novo fórum será inaugurado. Com o objetivo de debater temas relacionados 
ao direito econômico, em especial a regulação e concorrência, que estão estritamente 
vinculados à Justiça Federal, o Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação (Fonacre) 
abrirá espaço para debater a intervenção do Estado na economia e a garantia da livre con-
corrência, que constituem matérias essenciais ao desenvolvimento econômico.

Os juízes federais devem estar preparados para enfrentar as questões do direito econô-
mico. O evento permitirá a abordagem dos mais recentes entendimentos tomados pelos 
tribunais e juízes de 1º grau sobre o assunto. O Rio de Janeiro/RJ foi a cidade escolhida 
para sediar o novo fórum, no mês de maio de 2017.
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FÓRUNS TEMÁTICOS

II FÓRUM NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E 
ESTRATÉGIA DO JUDICIÁRIO FEDERAL (FONAGE)

Gestão e planejamento também compõem diretrizes para 
entregar à população práticas jurisdicionais de excelência. 
Por isso, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), 
por meio de sua Comissão de Pesquisas e Estudos Judi-
ciários, realizou diversas pesquisas sobre a composição de 
litígios, o congestionamento do Poder Judiciário e a redução 
da litigiosidade excessiva.

E a partir dessas pesquisas, a entidade vislumbrou a criação 
do Fórum Nacional de Administração, Gestão e Estratégia 
(Fonage). A primeira edição do evento aconteceu em junho 
de 2016, na cidade de Curitiba/PR. O evento reuniu minis-
tros, desembargadores e juízes federais e, ao fi nal dos tra-
balhos, as conclusões dos debates foram encaminhadas aos órgãos superiores do Poder 
Judiciário e aos Tribunais Regionais Federais como sugestão de medidas administrativas e 
legislativas voltadas à melhoria da gestão e planejamento da Justiça Federal.

O evento também entregou o “Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão”, reconhecimento 
que tem o objetivo de identifi car, valorizar e disseminar ações positivas no âmbito da Jus-
tiça Federal. O Fonage tem o objetivo de estimular a criação e sistematização de políticas 
administrativas para os tribunais brasileiros, além de buscar soluções para uma gestão 
democrática e efi ciente do Poder Judiciário.

Sua 2ª edição ocorrerá em São Paulo/SP, no mês de junho de 2017.
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FÓRUNS TEMÁTICOS

VI FÓRUM NACIONAL DOS JUÍZES 
FEDERAIS CRIMINAIS (FONACRIM)

O aprimoramento da jurisdição criminal na Justiça Federal per-
meia a pauta de trabalho do Fórum Nacional dos Juízes Federais 
Criminais (Fonacrim). O fórum nasceu a partir da experiência dos 
debates dos Juizados Especiais Federais, que alcançaram gran-
de sucesso ao trocar experiências e debater aprimoramentos da 
rotina de trabalho. 

O encontro conquistou um lugar de destaque entre aqueles 
que trabalham na missão de processar e julgar delitos penais de 
grande repercussão na sociedade.

Com a participação de cerca de 200 magistrados, em três dias de 
discussões, o V Fonacrim, realizado em São Paulo/SP, foi marca-
do pela discussão de práticas e experiências de combate à cor-
rupção. Em seu discurso de abertura, o presidente da Ajufe, Juiz 
Federal Roberto Veloso, advertiu sobre a gravidade dos desvios 
de recursos públicos no país: “A sociedade brasileira não merece 
ser aviltada com a apropriação de seus tributos por quem deveria 
ter a função de protegê-los”.

O fórum foi encerrado com uma importante vitória da magistra-
tura federal e da sociedade brasileira. No dia 6 de outubro, um 
dia após o encerramento do evento e do lançamento da “Carta 
de São Paulo”, com conclusões do encontro e defesa do comba-
te à corrupção como tema vital para o Estado e os cidadãos, O 
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela validade do cumpri-
mento de pena a partir da condenação pela segunda instância do 
Poder Judiciário.

Sua 6ª edição ocorrerá em Porto Alegre/RS, no mês de Setembro 
de 2017.
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FÓRUNS TEMÁTICOS

III FÓRUM NACIONAL DE 
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 
(FONACON)

Conciliação é a palavra de ordem no novo 
contexto social para manter a efi ciência e 
qualidade do trabalho da Justiça, evitar as 
longas fi las de tramitação e dar resposta 
rápida à sociedade civil. Por isso, nos últi-
mos anos, o Poder Judiciário e o Conselho 
Nacional de Justiça concentram esforços 
para estimular a mediação e a conciliação 
na rotina do sistema judicial. 

A Justiça Federal avançou muito no em-
prego desses métodos alternativos de 
resolução de confl itos. Por esse motivo, a 
Ajufe sentiu a necessidade de debater as 
práticas de conciliação a fi m de aperfei-
çoá-las e difundi-las, e assim foi criado o 
Fórum Nacional de Conciliação e Mediação 
(Fonacon).

A primeira edição ocorreu em 2015, ocasião 
em que foram aprovados enunciados para 
delimitar os procedimentos adotados nes-
sa modalidade de distribuição de Justiça. 
Na segunda edição, em Florianópolis (SC), 
os magistrados reafi rmam a importância 

dos meios consensuais de tratamento de confl itos e da educação para a cidadania como 
instrumentos indispensáveis para o acesso à ordem jurídica justa.
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FÓRUNS TEMÁTICOS

O uso da conciliação e da mediação na Justiça Federal cresceu de maneira signifi cativa. 
As práticas antes isoladas agora fazem parte de programas institucionalizados nos cinco 
Tribunais Regionais Federais. Durante o Fonacon, foi possível observar que grande parte 
das conciliações abrangem contratos do Sistema Financeiro de Habitação e matéria pre-
videnciária.

A 3ª edição do FONACON ocorrerá em João Pessoa/PB, no mês de agosto de 2017.
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EXPEDIÇÃO DA CIDADANIA

Expedição da Cidadania

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 
compreende a importância e a necessidade de contri-
buir para o acesso das pessoas menos favorecidas aos 
serviços essenciais do Estado, que por diversos moti-
vos não chegam a todos de forma equânime.

A Expedição da Cidadania, iniciativa da entidade, já aten-
deu aproximadamente 15 mil pessoas ao longo das suas 
cinco edições, realizadas entre 2009 e 2016. Dentre 
seus objetivos, destaca-se a intenção de contribuir para 
a diminuição das desigualdades sociais e da pobreza, 
que ainda assolam tantos cidadãos em nosso país. 

Trata-se também de oportunidade para os magistrados saírem de seus gabinetes para 
prestar serviço em localidades isoladas a pessoas menos favorecidas e com menos opor-
tunidades de acesso aos serviços públicos oferecidos à população em geral. 

A Expedição da Cidadania, que conta com a participação de juízes federais e servidores 
públicos, médicos e voluntários de todo o país, oferece serviços de emissão de documen-
tos, como certidão de nascimento (registro tardio), carteira de identidade, CPF, CTPS e 
concessão administrativa de benefícios previdenciários. A ação garante também o acesso 
a Juizado Especial Federal e a serviços de saúde preventiva (preventivo ginecológico, hi-
giene bucal etc).
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EXPEDIÇÃO DA CIDADANIA

A importância da iniciativa é ressaltada pelas parcerias fi rmadas para a sua realização. Na 
última edição, a Expedição da Cidadania contou com o apoio institucional do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
do Governo Federal, do Ministério das Comunicações, do Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), do Exército e da Marinha do Brasil.

Em 2016, a Expedição da Cidadania percorreu municípios de três estados do Nordeste. 
Bahia e Pernambuco foram os primeiros a receber o mutirão de serviços prestados pelos 
Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 5ª Regiões e os parceiros do projeto. Ao todo, fo-
ram 4.607 atendimentos. Os cidadãos receberam orientações sobre o acesso à Justiça, 
assuntos previdenciários, atendimento de saúde e também puderam fazer emissão de do-
cumentos, como carteira de identidade, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho. 

Além dos serviços essenciais à cidadania, os juízes federais, por intermédio da Ajufe, doa-
ram cinco toneladas de alimentos e 50 fi ltros de barro a famílias de comunidades ribeiri-
nhas. Os moradores da região também receberam roupas, material para pesca e pequenas 
embarcações, graças à parceria com a Receita Federal de Foz do Iguaçu. O material foi 
transportado aos povoados pelo Exército. 

No segundo semestre de 2016, a Expedição esteve no Piauí. A caravana levou, no mês de no-
vembro, acesso à Justiça e serviços do Estado a comunidades ribeirinhas do Delta do Parnaí-
ba. A segunda etapa da expedição foi encerrada com expressivos números. A Justiça Federal 
recebeu 777 processos, entre pedidos de aposentadorias, auxílios doença, salários maternida-
de, seguro defeso e outras demandas. A Defensoria Pública da União fez 55 atendimentos de 
assistência jurídica, entre informações, orientações e o ajuizamento de 10 ações.
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EXPEDIÇÃO DA CIDADANIA

A pescadora Maria Antônia Damasceno dos Santos foi uma das cidadãs atendidas. A tra-
balhadora procurou a Expedição da Cidadania para conseguir o salário maternidade. Ela é 
mãe do pequeno Elias Gabriel, nascido em setembro de 2016. “Fui muito bem atendida e 
facilitou bastante a vida. Em vez de ir até Parnaíba, consegui a assistência aqui perto da 
minha casa”, elogiou.

Considerando a difi culdade de deslocamento da população que vive em áreas com escas-
sa estrutura de transporte, a Ajufe entende que é dever da Justiça Federal ir ao encontro 
dos cidadãos e proporcionar efetivo acesso à Justiça.

EDIÇÕES ANTERIORES

Em sua 1ª edição, entre março e abril de 2009, a expedição percorreu o estado do Mato 
Grosso, passando por Porto Murtinho, Porto da Manda, Albuquerque, Porto Morrinho, Por-
to Esperança, Forte Coimbra e Barranco Branco, levando atendimento e cidadania às co-
munidades ribeirinhas que vivem isoladas às margens do Rio Paraguai.

A 2ª edição da Expedição da Cidadania foi realizada entre setembro e outubro de 2009, 
nos estados do Paraná. A iniciativa visitou a Aldeia Indígena Tekoa Ocoy, em São Miguel do 
Iguaçu, e as Aldeias Indígenas de Tekoa Añetete e Tekoa Itamaã, ambas no município de 
Diamante do Oeste.
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EXPEDIÇÃO DA CIDADANIA

Foram emitidos mais de mil documentos, entre carteiras de identidade, certidões de nas-
cimento, títulos de eleitor, cadastros de pessoa física (CPF) e carteiras de trabalho. Os 
indígenas também receberam atendimento médico e odontológico. 

Após um breve hiato, a 3ª edição da Expedição da Cidadania foi realizada no primeiro se-
mestre de 2015, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foram atendidos 
todos os povoados, vilas e cidades entre os municípios de Ladário (MS) e Cáceres (MT). 

Com o apoio da Marinha do Brasil, a Expedição realizou mais de 800 atendimentos às 
populações pantaneiras e ribeirinhas a bordo do navio Almirante Leverger. Dentre os servi-
ços, foram feitos os atendimentos das demandas judiciais, dos pedidos de aposentadoria 
e outros benefícios, além da entrada na emissão de documentos.



118

AGENDA POLÍTICO-INSTITUCIONAL 2017      AJUFE

Revista de Cultura

Os juízes federais escrevem muito – milhares 
de sentenças, artigos e livros jurídicos – mas 
também compõem contos, crônicas, poesias, 
fotografam, desenham, pintam e fazem escul-
turas.

É essa produção que a Revista de Cultura da 
Ajufe pretende levar ao conhecimento dos 
seus associados. São os homens e mulheres 
responsáveis pela Justiça Federal apresentando 
toda sua sensibilidade, expressão criativa e 
humanística, em uma publicação anual. 

A Revista de Cultura abre suas páginas para os 
juízes federais mostrarem seus talentos nas 

mais diversas áreas e saberes. O objetivo é mostrar um lado diferente, nem sempre rela-
cionado aos afazeres jurídicos, desses profi ssionais, por meio de obras artísticas.

REVISTA DE CULTURA
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Justiça para Todos

Realizado pela Associação dos Juízes 
Federais do Brasil, o Justiça para Todos 
é transmitido pela TV Justiça e pela TV 
Diário e posteriormente disponibilizado 
no canal da entidade no YouTube.

No ar desde 2002, o Justiça para Todos 
foi o primeiro programa de televisão 
produzido por uma entidade associati-
va e atua como importante mecanismo 
de diálogo direto com a sociedade. 

Até hoje, foram produzidas mais de 735 edições do programa, com duração média de 25 
minutos cada.

O programa mostra os fatos que movimentam a Justiça Federal e a população brasileira. 
No formato de uma revista eletrônica, conta com reportagens e entrevistas em linguagem 
simples com o objetivo de atingir todos os cidadãos. 

As reportagens informam sobre as principais atividades desenvolvidas pelos magistrados 
federais, além de contar com explicações práticas para que o cidadão possa entender e 
compreender cada vez mais seus direitos.

O programa é veiculado pela TV Justiça aos sábados (16h30) e retransmitido aos domin-
gos (15h00), segundas (11h00), quartas (11h00) e sextas (11h00) e pela TV Diário às se-
gundas (00h45). 

PROGRAMA JUSTIÇA PARA TODOS
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Revista de Direito Federal

No meio jurídico, reconhece-se a magistratura brasileira como uma das mais tecnicamen-
te preparadas do mundo. Isso, graças ao sistema de recrutamento dos profi ssionais, e, 
sobretudo, pela sua formação continuada. 

Dados estatísticos coletados no Censo do Judiciário 2014, realizado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça, indicam ser a magistratura federal o segmento mais academicamente ativo 
do Judiciário brasileiro.

O magistrado federal necessita de ampla cultura e conhecimento para atender às demandas 
cada vez mais complexas que lhe são submetidas. Ao longo da carreira, é preciso que siga 
estudando, aprendendo, aperfeiçoando o desenvolvimento do intelecto e o conhecimento 
jurídico, além do aprendizado prático humanístico que a profi ssão exige e proporciona.

A Revista de Direito Federal ilustra muito bem esse panorama. Com um viés acadêmico, 
a publicação reúne trabalhos e artigos dos associados da Ajufe. De periodicidade anual, a 
publicação conta com contribuições inovadoras e voltadas para o fortalecimento do Judi-
ciário e melhoria da prestação jurisdicional. 

A publicação também estreita os laços da Ajufe com a academia, ao refl etir sobre os avan-
ços e retrocessos vivenciados, e difundir as conclusões emanadas dos fóruns de discus-
são realizados pela Ajufe todos os anos. 

A Revista Direito Federal busca se consolidar como referência de citação para outros tra-
balhos científi cos, ao mesmo tempo em que difunde conhecimentos úteis à efetividade da 
jurisdição. De uma só vez, ganham o Direito, a magistratura federal e o cidadão jurisdicionado.

Além do formato impresso, a Ajufe também disponibiliza o conteúdo da Revista Direito 
Federal pela internet. 

REVISTA DE DIREITO FEDERAL
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CALENDÁRIO DE 
EVENTOS 2017

IV Seminário Internacional – Límites a La Actuación Judicial En 
La Protección de Los Derechos Económicos Y Sociales - 20 a 
24 - Madri/Espanha

Fonef - 13 a 15 – Belo Horizonte

 � Fonajef – 10 a 12 – São Luís
 � Seminário “Conhecendo o sistema jurídico Israelense” - 18 a 27 - 

Tel Aviv e Jerusalém/Israel

 � Combate ao Crime organizado - 02 a 11 – Roma
 � Fonacre - 22 a 24 - Rio de Janeiro/RJ
 � V Congresso Brasileiro de Direito Tributário - 29/05 a 02/06 - São 

Paulo/SP

Fonage - 21 a 23 - São Paulo/SPJUNHO

MAIO

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

Fonacon - 14 a 16 - João Pessoa/PBAGOSTO

Fonacrim - 21 a 25 - Porto Alegre/RSSETEMBRO

XXXIV Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil – 2 a 5NOVEMBRO




