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JFCE sedia workshop sobre
demandas estruturais e lítigos
Apó s dois dias de intensos trabalhos
do workshop Demandas Estruturais e
Litıǵios de Alta Complexidade, a
presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz,
presidiu a mesa de encerramento,
que contou com a conferê ncia
“Demandas estruturais e o papel dos
Tribunais Superiores”, proferida pelo
ministro do STJ, Ribeiro Dantas, no
ú ltimo dia 18/05.
Em sua fala, a ministra Laurita Vaz
rati icou a importâ ncia do judiciá rio
no momento atual do Brasil: “O
cenário enfrentado pelo País é de
tremenda instabilidade social, econômica e
política. Uma crise sem precedentes em que as
desigualdades históricas tem se agravado. São
muitas as questões no centro dos debates,
problemas críticos que não podem esperar, mas
não tenho dúvidas de que estamos transformando
um período de adversidade em oportunidade e
rea irmação dos valores democráticos”, concluiu.
Durante o evento, foi possıv́el assistir painé is
com renomados juristas nacionais e

internacionais. Ocuparam també m a
programaçã o, trê s o icinas prá ticas. O evento foi
promovido pelo Centro de Estudos Judiciá rios do
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), pela Escola
de Magistratura Federal da 5ª Regiã o (Esmafe) e
pela JFCE. Ele contou com a coordenaçã o geral do
ministro Raul Araú jo, corregedor-geral da Justiça
federal e com a coordenaçã o cientı́ ica dos juıźes
federais George Marmelstein (JFCE) e Eduardo
Sousa Dantas (JFRN).

Homenagem às mães repercute
Com o transcurso do Dia das Mães, a Seção
de Comunicação Social preprou um especial
com cinco histórias, cujas protagonistas
foram mães da JFCE. Cheias de
singularidade, as narrativas das colegas Alice
Barros, Fátima Xavier, Márcia Novaes, Maria
do Carmo Moreira e Viviane Maia trouxeram
perspectivas distintas da maternidade que
aproximaram e emocionaram todas as mães
e filhos da seção judiciária.
O feedback da ação foi bastante positivo.
Para a colega Lorena Sá, da 12ª Vara, «Que
trabalho lindo! Parabéns!» Já para a oficiala
de justiça Ana Vírginia Bastos Montezuma
foram «Histórias tocantes, verdadeiras, tão
humanas, sem idealismos irreais e cheias de
amor», afirmou. A colega Maria do Carmo,
que compartilhou sua história em um dos
especiais, avaliou: «Todas as matérias
ficaram lindas. Falaram ao coração!».

CENTROS DE INTELIGÊNCIA

DA JUSTIÇA FEDERAL

A JFCE sediou nos dias 16 e 17 de maio, a
terceira reunião do Centro Nacional de
Inteligência da Justiça Federal. O encontro
reuniu membros dos grupos Operacional e
Decisório, com o objetivo de analisar e aprovar
medidas administrativas para a solução de
conflitos massivos ainda na origem e, assim,
evitar a judicialização indevida.
O corregedor-geral da Justiça Federal, ministro
Raul Araújo, presidiu o encontro que reuniu os
responsáveis pela gestão de precedentes nos
Tribunais Regionais Federais, além dos juízes
federais membros do grupo operacional.
Foram analisadas sete notas técnicas, tendo sido
aprovadas seis delas, a exemplo da proposição
de uma Audiência Pública para debater as
perícias judiciais em matéria previdenciária; da
divulgação, na carta de concessão de pensão por
morte, do caráter provisório da pensão por
morte, de acordo com a Lei 13.135/2015, e; a
racionalização dos processos de execução fiscal
no tocante aos conselhos profissionais, com
vistas a otimizar os fluxos e reduzir as cobranças
judiciais.

Mãe querida!
Ao chegar, Oh! Mãezinha, a este mundo
Que alegria eu senti ao te encontrar
Como um anjo tu velaste o meu berço
E continua ainda hoje a me velar.
Que conforto eu senti nos braços teus
Quanto amor eu trazia pra te dar
Tu esperaste paciente a minha vinda
E eu não via a hora, mãe, de te abraçar.
Hoje, adulta, ainda sigo os passos teus
E caminho ao seu lado, oh! Mãe querida.
Agradeço muito a Deus por ser você
A mãezinha que eu pedi ter nessa vida.
Poesia escrita pela servidora Valéria Maria,
da Folha de Pagamento

