
 
 

NOTA PÚBLICA 

 

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) vem a público manifestar-se 

sobre a citação, por um site de notícias, do nome da entidade em supostos 

diálogos entre o ex-titular da 13ª vara federal de Curitiba, Sérgio Moro, e 

membros do Ministério Público Federal integrantes da força-tarefa da Operação 

Lava Jato. Diante desse fato, é importante esclarecer pontos da atuação 

institucional da Ajufe, que há quase cinco décadas representa a magistratura 

federal brasileira. 

 

A Ajufe tem entre seus princípios pugnar pelo fortalecimento do Poder Judiciário 

e de seus integrantes, atuar pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de 

Direito e pela consolidação dos direitos humanos. A entidade também prioriza a 

defesa institucional da carreira e a preservação das prerrogativas de seus 

associados, assim como toda associação ou órgão de representação de classe. 

 

Em razão de sua natureza associativa, a Ajufe atua constantemente na defesa 

de Juízes Federais responsáveis por julgamentos importantes em todo o Brasil, 

incluindo o então Juiz Federal responsável pela Operação lava Jato. Vale 

ressaltar que, no cumprimento dos seus objetivos institucionais, a entidade se 

manifestou por meio de 47 notas públicas desde 2016, das quais apenas 8 

tratam da Operação Lava Jato ou do atual Ministro da Justiça, Sérgio Moro. 

 

A Ajufe sempre se colocou à disposição de todos os magistrados federais do 

Brasil quando em xeque a independência funcional e o livre convencimento 

motivado, representado pela liberdade de decidir segundo a avaliação dos fatos 

e a interpretação das provas produzidas no processo. 

 

A entidade sempre se manifestou e continuará a se manifestar por meio de notas 

ou pela palavra de seus dirigentes todas as vezes que tais prerrogativas 

estiverem sob riscos, ataques infundados ou criminosos. 

 

As informações divulgadas pelo site precisam ser esclarecidas com maior 

profundidade, razão pela qual a Ajufe aguarda serenamente que o conteúdo do 

que foi noticiado e os vazamentos que lhe deram origem sejam devida e 

rigorosamente apurados. 



 
 

 

A Ajufe confia na honestidade, lisura, seriedade, capacidade técnica e no 

comprometimento dos Magistrados Federais com a justiça e com a aplicação 

correta da lei. Seremos incansáveis na defesa da atuação de nossos associados. 
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