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Aniversariantes  
Hoje: Tereza Maria Almeida Fonseca 
(9ª Vara), Ricardo Sausen Kober (Bar-
reiras), Ricardo Carneiro Félix (15ª 
Vara) e Jandiara Teles de Jesus (23ª 
Vara). 
Amanhã: Dra. Luisa Ferreira Lima Al-
meida, juíza federal substituta da 18ª 
Vara Joana Pimentel da Silveira Vianna 
(SECAD), Selma Mascarenhas Carnei-
ro Oliveira (Feira de Santana), Rosele 
Carvalho Torres (NUCJU), André Vidi-
gal Silva Guimarães (5ª Vara) e Heli-
nalva Brandão Silva (Contrate).
 Domingo: Celeste Costa Pimentel (Tur-
ma Recursal), Íris Conceição Santos 
da Silva (Jequié), Carolina Guimarães 
Cruz (22ª Vara), Fernando Victor San-
tos Bomfim (12ª Vara) e Jéssica Maria-
na Lima Dias (Irecê). 
Segunda-feira: Dra. Cynthia de Araújo 
Lima Lopes, juíza federal da 14ª Vara. 

Parabéns!!!
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O juiz federal Antônio César Bochenek 
(foto ao lado), 39 anos, titular da 2ª Vara 
Cível de Ponta Grossa no Paraná, des-
de abril é presidente da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil. O magistrado 
esteve esta semana em visita a nossa Se-
ção Judiciária onde se reuniu com vários 
colegas (foto abaixo). Leia a entrevista 
que o JFH realizou com o presidente da 
AJUFE.

Justiça Federal Hoje – Qual o obje-
tivo da sua visita à Seção Judiciária da 
Bahia?

Juiz Federal Antônio César Bochenek 
– A AJUFE é uma associação de âmbito 
nacional e que tem associados em todos 
os Estados e assim é importante que o 
presidente esteja presente e em contato 
próximo com seus associados para ouvir 
suas demandas e ideias. Tenho visitado 
muitos lugares e a Bahia é um Estado, e 
Salvador, uma cidade de repercussão im-
portante no cenário nacional com consi-
derável número de juízes aqui trabalhan-
do na capital e nas Subseções.

Viemos também trazer a informação 
de que o próximo Encontro Nacional dos 
Juízes Federais será realizado aqui na 
Bahia de 5 a 8 de dezembro. Será um 
evento de confraternização e encontro 
dos colegas.

Estamos tentando trabalhar juntos na 
melhor organização possível do evento 
para que todos tenham o melhor provei-
to e por isso contamos com os colegas 
da Bahia seja na organização seja na 
participação. Assim também buscamos 
prestigiar a Bahia com a escolha do local 
para a realização do encontro.

JFH - Qual a opinião da AJUFE a res-
peito da criação dos novos TRFs?

Antônio César Bochenek - A AJUFE 
sempre teve uma atuação destacada em 
relação à criação e ampliação dos Tribu-
nais Regionais Federais que hoje têm a 
mesma formatação e composição origi-
nária desde 1989 quando foram criados. 
Hoje há 139 desembargadores federais 
na 2ª instância da Justiça Federal para o 
país todo. No decorrer desses 25 anos, a 

“A AJUFE sempre lutou pela criação dos novos tribunais” 
Entrevista com o presidente da AJUFE, juiz federal Antônio César Bochenek

1ª instância mais do que triplicou seu ta-
manho, com um aumento exponencial da 
interiorização e da distribuição do núme-
ro de processos, enquanto a 2ª instân-
cia não acompanhou esse crescimento. 
A AJUFE sempre lutou pela criação dos 
novos tribunais como uma forma de rees-
truturação do pacto federativo bem como 
a ampliação dos tribunais que não são 
afetados pela criação dos novos, ou seja, 
os da 2ª, 3ª e 5ª Regiões.

Nesse sentido, todas as chapas de 
oposição que disputaram a diretoria da 
AJUFE sempre se pautaram pela amplia-
ção e reestruturação da 2ª instância da 
Justiça Federal. Os futuros tribunais lo-
calizados na Bahia, Minas Gerais, Para-
ná e Amazonas estão entre aqueles que, 
dentro do contexto brasileiro, demandam 
atenção devido ao tamanho da popula-
ção, distribuição e volume de processos, 
importância econômica, política e social.

JFH - Há pouco tempo, acompanha-
mos alguns atritos entre os magistrados 
e o ex-presidente do STF, ministro Jo-
aquim Barbosa. Qual a expectativa da 
AJUFE com a mudança da Presidência 
do Supremo?

Antônio César Bochenek - O minis-
tro Lewandowski, presidente eleito do 
Supremo que assumirá a Presidência ofi-
cialmente no dia 10 de setembro, sem-
pre teve uma postura voltada ao diálo-
go constante, aberto e democrático com 
toda a sociedade, inclusive com as asso-
ciações. Ele representa a capacidade de 
ouvir, dialogar, refletir e se posicionar so-
bre determinadas questões mas isso não 
significa que ele atenderá a todos os plei-
tos da magistratura nem que deixará de 
ouvir as inquietações dos magistrados. 

Todas as profissões têm suas frustra-
ções, alegrias, vantagens e desvantagens 
e em todos os lugares encontramos pes-
soas honestas e pessoas não honestas. 
É preciso saber diferenciar o que é jus-
to e legítimo e trabalhar para que haja 
uma melhoria do Poder Judiciário e da 
sociedade como um todo. A abertura de-
mocrática e transparente que o ministro 
Lewandowski tem e o seu diálogo cons-
tante com os representantes eleitos pelas 
associações demonstra uma capacidade 
diferenciada e importante de diálogo, de 
ouvir os problemas e as propostas de so-
luções e levar adiante as boas práticas.

JFH - A AJUFE acaba de indicar três 
renomados juízes federais para a vaga 
do ex-ministro Joaquim Barbosa no STF. 
Qual a importância dessa indicação?

Antônio César Bochenek - No mo-
mento, não temos nenhum juiz federal 
de carreira  dentro do Supremo. Hoje te-
mos no STF advogados, juízes que não 
são juízes federais, membros do Minis-
tério Público e da Advocacia Pública. 
Entendemos que entre os 1.800 juízes 
federais na ativa há bons nomes, juízes 
que prestam valorosos serviços à socie-
dade e à Justiça Federal. Um desses 
nomes poderia ser escolhido e represen-
taria bem a Justiça Federal no papel de 
ministro do Supremo. 

Nossos associados fizeram uma vo-
tação que redundou na escolha de três 

nomes. Dois deles de varas criminais: 
Sérgio Moro e Fausto de Sanctis e um 
juiz com destacada atuação no âmbito 
tributário, o desembargador federal Le-
andro Paulsen.

JFH - Atualmente, tem se debatido 
bastante a questão da desjudicializa-
ção das Execuções Fiscais. Esse é um 
tema levado ao CNJ pelo conselheiro 
e juiz federal baiano Saulo Casali, que 
inclusive tem discutido o assunto com 
várias categorias diretamente interes-
sadas, como os procuradores fiscais. 
Qual a sua opinião sobre o tema?

Antônio César Bochenek - No início 
deste ano, a AJUFE realizou uma impor-
tante pesquisa sobre o a desjudicializa-
ção das execuções fiscais e foi realizado 
um debate no Conselho Nacional de Jus-
tiça a respeito dessa questão. É sabido 
que as execuções fiscais sobrecarregam 
a máquina do Judiciário e não dão resul-
tado quase nenhum em comparação com 
seus custos. 

Há estudos no sentido da desjudicia-
lização e outros que mantêm a judiciali-
zação apenas para as questões em que 
haja controvérsia no pagamento, com 
processo executório coercitivo não mais 
a cargo do Judiciário mas da própria ad-
ministração. Apenas o litígio entre as par-
tes levaria o caso para o Judiciário. São 
opções políticas que levam à adoção de 
uma ou de outra sistemática. Esse é um 
assunto que ainda necessida ser mais 
discutido.


