
 

 

 

 

Ofício n. 212-Ajufe  

 

        Brasília, 24 de agosto de 2021. 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Embaixador CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA 

Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil 

Brasília - DF 

 

 

 

Senhor Ministro, 

 

 

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), entidade 

representativa das magistradas e magistrados federais em território nacional, diante 

dos recentes acontecimentos no Afeganistão, vem, perante Vossa Excelência, 

externar preocupação com as juízas mulheres que exercem a sua função naquele 

país e, respeitosamente, propor medidas de acolhida humanitária a este Ministério 

das Relações Exteriores. 

 

Conforme é de amplo conhecimento, as agências internacionais de 

notícias dão conta de que existem cerca de 270 magistradas em território afegão, as 

quais se encontram em risco por desempenharem a função e, adicionalmente, por 

terem julgado e condenado membros do regime que retomou o controle do país. 

Tornaram-se vulneráveis, portanto, porque são mulheres e porque exerceram a 

atividade jurisdicional. 

 

A AJUFE é uma entidade que historicamente tem defendido o estado 

democrático de direito, os direitos humanos e, mais particularmente, os direitos de 

magistradas mulheres, o que faz através de comissão direcionada ao tema (Ajufe 

Mulheres). Nossa associação possui ainda convênio com o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), contribuindo, de modo permanente, 

com o debate acerca das interações entre a carreira judicial, as decisões de tribunais 

e o direito de pessoas refugiadas. 

 



Diante deste recente episódio de fragilização dos direitos fundamentais 

das magistradas afegãs que se veem impossibilitadas de deixar o território no qual 

podem vir a ser perseguidas, nos termos da Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951, a AJUFE roga a Vossa Excelência pela concessão de visto 

humanitário às juízas mulheres afegãs, conforme o art. 14 da Lei n°. 13. 445, de 2017, 

e pelo posterior deferimento de asilo no Brasil, colocando-nos à disposição para, 

juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e demais órgãos públicos, formular 

soluções e políticas de acolhida. 

 

Renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, 

antecipando o nosso agradecimento pelo diálogo e estreitamento de laços de 

cooperação. 

 

Respeitosamente; 

 

 

 

 

EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES 

Presidente da AJUFE 

 


