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Ministro Fux defende importância
da magistratura para a sociedade

O presidente do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro Luiz Fux, 
defendeu na abertura do XIV Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, nesta 
quinta-feira (26/11), os atributos da 
magistratura para exercer função públi-
ca essencial à sociedade. A importân-
cia do papel de quem decide questões 
sociais como o direito à educação, à 
saúde e à dignidade das pessoas apro-
xima a função dos magistrados, de 
acordo com o ministro, à missão de um 
sacerdócio.

Fux defendeu as prioridades que ele-
geu para sua gestão à frente do CNJ e 
da Suprema Corte: a tutela das minorias 
vulneráveis, a defesa dos direitos huma-
nos, o combate à corrupção e a moderni-
zação tecnológica da Justiça. De acordo 
com o ministro, o objetivo é projetar o 
conjunto de predicados que se espera de 
cada juiz para promover a legitimidade 
popular, de confiança legítima do povo, 
de ética e de moralidade da instituição 
do Poder Judiciário. Entre esses atribu-
tos, exigidos de um magistrado, estão: a 
serenidade de ouvir a verdade alheia, a 
independência olímpica, o conhecimento 
enciclopédico e das leis.

Segundo o presidente do CNJ, sua ex-
periência como juiz de carreira, iniciada 
em 1983, permitiu-lhe conhecer as virtu-
des que são exigidas de um magistrado, 
mas também a dedicação que a função 
exige. “Tenho certeza de que, nesse mar 
tormentoso, na grande nau que represen-

ta o Judiciário brasileiro, pelo empenho, 
pelo trabalho e pelo zelo dos nossos ju-
ízes – porque conheço a magistratura e 
o quanto são dedicados os juízes – esta-
mos muito mais perto do porto do que do 
naufrágio.”

Estratégia nacional - A corregedora 
nacional de Justiça, ministra Maria The-
reza de Assis Moura, lembrou a impor-
tância do evento para o futuro do Poder 
Judiciário. “O encontro foi concebido há 
mais de uma década para ser grande 
fórum de discussões de aprimoramento 
de gestão do Poder Judiciário. Embora 
realizado à distância, trata-se de evento 
extremamente relevante. Afinal, marca o 
fim da estratégia válida no período en-
tre 2015 e 2020 e inaugura discussões 
relativas à nova estratégia do Poder Ju-
diciário, estabelecida pela recente Reso-
lução CNJ nº 325, vigente para o sexênio 
2021-2026.”

A ministra defendeu o crescente pro-
tagonismo das corregedorias da Justiça 
para a eficiência da Justiça e afirmou 
que o encontro é também “emblemático” 
para a participação das corregedorias na 
gestão judiciária.

Para conferir mais informações sobre 
o encontro, acesse: https://bit.ly/2Jop6J6

CEJ abre chamada para 
seleção de trabalhos a
serem publicados na 

Série Monografias 2021
O Centro de Estudos Judiciários (CEJ) 

do Conselho da Justiça Federal (CJF) 
abre chamada para seleção de trabalhos 
inéditos para serem publicados na Série 
Monografias do CEJ no ano de 2021.

Os interessados devem enviar seus 
textos até o dia 26 de janeiro de 2021, 
às 23h59, para o endereço editoracao@
cjf.jus.br , com o assunto “Submissão Sé-
rie Monografias do CEJ – 2021”.

A Série Monografias do CEJ é uma co-
leção editada pelo Centro de Estudos Ju-
diciários, desde 1995, com 36 volumes, 
todos disponíveis, na íntegra, no Portal 
do CJF. O objetivo da coletânea é oferecer 
espaço para que magistrados, servidores 
da instituição ou outros profissionais de 
Direito divulguem à comunidade jurídica 
suas dissertações de mestrado e teses de 
doutorado sobre temas relevantes para a 
Justiça Federal, em particular, ou para o 
Judiciário, em geral.

Os trabalhos submetidos serão enca-
minhados ao Conselho Editorial do CEJ, 
que selecionará três monografias para 
publicação durante o ano de 2021. O 
resultado da seleção e o cronograma de 
publicação das monografias serão divul-
gados até o dia 5 de abril de 2021, no 
site do Conselho da Justiça Federal.

Consulte o edital no link: https://bit.
ly/36aoAYo

Indisponibilidade dos 
sistemas do TRF1 
para manutenção 

extraordinária
A Administração do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região (TRF1), por meio da 
Secretaria de Tecnologia da Informação 
(Secin) informa que, devido a realização 
de manutenção extraordinária, os siste-
mas do TRF1 encontram-se indisponíveis.
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