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OS CINQUENTA ANOS DO CJF E 
SUA RELAÇÃO COM OS TRIBUNAIS 
REGIONAIS FEDERAIS*
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CJF’S FIFTY YEARS AND ITS RELATION TO THE FEDERAL COURTS OF APPEAL

RESGATE DA MEMÓRIA DO CJF – 50 ANOS DA LEI 5.010/1966

ABSTRACT

The author recalls the significance of her connection to the 
Federal Justice Council as counselor, presenting a possible and 
approximate version of the events experienced during that period.  
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* Sobre temas históricos na Justiça Federal, o artigo A Justiça Federal no Brasil: histórico, evolução, competências e casos célebres 
– Aula Magna UFRGS/2012, publicado na Revista do TRF4, e o comparativo Justiça Federal e Justiça Eleitoral, publicado na 
Revista do TRF4.

RESUMO

A autora rememora a significação do que representou a sua li-
gação ao Conselho da Justiça Federal, como Conselheira, apre-
sentando uma versão possível e aproximada dos fatos experien-
ciados no período.

PALAVRAS-CHAVE

Conselho da Justiça Federal (CJF) – 50 anos; EC n. 45/2004.
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“Pelo que lembro, parece que foi assim”

1 INTRODUÇÃO

Convidada a relatar aspectos históricos referentes ao 
Conselho da Justiça Federal, expresso a satisfação em fazê-lo. 
Trata-se de um desafio honroso e interessante. Permite, de 
modo menos intenso do que gostaria, pensar o passado, tentar 
resgatá-lo, entendê-lo e explicá-lo, inclusive para mim. O que re-
presentou o pertencimento ao CJF, na condição de Conselheira? 
O que fui capaz de reter, o que esqueci. Capturar fragmentos, 
memórias, sentimentos, imagens que constroem e qualificam a 
realidade. Sinto-me como uma historiadora da cultura da ins-
tituição. Tenho certeza, os diversos relatos reunidos poderão 
contribuir de forma decisiva para a preservação e reconstrução 
da nossa identidade institucional. Não tenho como objetivo a ri-
gorosa verdade do acontecido, o máximo que poderei oferecer 
é uma versão possível e aproximada dos fatos experienciados, 
neste impulso biográfico. Este pequeno registro tem o objeti-
vo de servir de contributo aos comemorativos dos 50 anos do 
Conselho da Justiça Federal.

Reproduzo, a seguir, alguns fatos históricos e os personifico 
com as sensibilidades próprias, com o imaginário que encontrei 
e as representações que a memória recupera pela evocação das 
imagens do vivido. A seguir, comento algumas questões que 
foram debatidas no âmbito do CJF. Somos o que recordamos 
e a instituição é da mesma forma reconstruída pelas memórias 
dos indivíduos. A meta de todos é a epifânia, a revelação do 
esquecido, salvando-o do perecimento. Vamos, vamos juntos 
então, vamos lembrar, vamos reviver para continuar.

2 A REIMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU E 

A CRIAÇÃO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

A reimplantação da Justiça Federal de primeiro grau deu-se 
pelo Ato Institucional n. 2, de 20 de outubro de 1965, ocasião 
em que o art. 94, inc. II, previu a existência dos juízes federais. 
Em 30 de maio de 1966, a Lei 5.010 veio disciplinar a Justiça 
Federal, e no art. 73, estava prevista a existência do CJF. Foi 
implantado em 24 de agosto de 1966, tendo, na Presidência do 
TFR, o Ministro Godoy Ilha1. Nasceu sob o signo da urgência, 
com a missão de dar concretude à Justiça Federal, organizá-
-la administrativamente, implantar varas, fazê-las funcionar, sob 
condições não ideais.

A grande maioria dos atuais magistrados e servidores não 
acompanhou aqueles momentos iniciais que são relatados por 
Vladimir Passos de Freitas, na obra Justiça Federal, história e evo-
lução no Brasil 2, e dali extraio uma providência do CJF, que hoje 
causaria espanto. Pelo Provimento 276, de 28 de agosto de 1985, 
houve determinação de que se evitasse a presença de câmeras 
fotográficas e equipamentos de radiotransmissão, bem como 
gravadores ou qualquer captação sonora, e entrevistas, durante 
o expediente forense e audiências. Eram outros tempos. A admi-
nistração judiciária fazia questão de extrema discrição. 

Ao tempo da criação do CJF e reimplantação da Justiça 
Federal no cenário internacional, estávamos em plena Guerra 
Fria. No Brasil, o poder político em mãos militares. Um regi-
me de força de natureza peculiar, pois, segundo historiadores, 

procurou manter e restaurar mecanismos da democracia re-
presentativa, com alguns princípios do regime republicano, daí 
explicar-se o retorno da Justiça Federal de primeiro grau. A res-
ponsabilidade do Conselho foi a de fazer funcionar uma Justiça 
em um imenso espaço geográfico, sob condições adversas e 
pessimistas com o futuro.  

 Sobre a reimplantação, escreveu o Min. Milton Luiz Pereira, 
citado por Vladimir Passos de Freitas, na obra mencionada: A 
institucionalização da Justiça Federal de Primeira Instância não 
se instalou de inspirações precipitadas, resultou, antes, de um 
natural e legítimo Poder Constituinte, que a reviveu, trazendo-a 
atualizada de uma experiência anterior e historicamente feliz. 
Sua responsabilidade com o presente é de justificar-se. Com 
o passado, de atualizar experiência feliz, para a ascendente 
atualização, com o pensamento jurídico moderno e atuante, 
fixar-se como verdadeiramente necessária. Com o futuro, de 
firmar o lastro necessário na vida jurídica brasileira, como le-
gítimo e irreversível instrumento de interpretação e aplicação 
da Lei, favorecendo a compreensão e o alcance das grandes e 
necessárias reformas estruturais da sociedade brasileira.

Os primeiros anos foram de grandes dificuldades e de bai-
xa expectativa. Não houve, no início, uma preocupação com 
a uniformidade de procedimentos e critérios, a administração 
judiciária seguiu sob o signo da urgência e muito improviso. 
Absolutamente desconhecida e ignorada nos cursos jurídicos, 
sem repercussão seus julgados. Colei grau em 1972, sem nunca 
ter ouvido qualquer referência sobre a Justiça Federal. Aluna 
aplicada e frequente, não há hipótese de ter perdido “aque-
la aula”. Nesta primeira fase, a Justiça Federal foi instalada no 
“Palacinho”3, um lindo prédio histórico, em Porto Alegre.

3 OBSERVANDO A JUSTIÇA FEDERAL COMO ADVOGADA

A trajetória profissional, iniciada em meados dos anos 70, 
deu-se na defesa de duas grandes seguradoras. A nossa estra-
tégia, quando possível, era chamar à lide entes federais, justa-
mente para retardar a marcha dos processos. Sempre tivemos 
êxito. Em janeiro de 1973, pela Lei 5.869, foi sancionado o novo 
Código de Processo Civil. Corria o comentário de que a Justiça 
Federal seria extinta. Assumi como Procuradora Federal do an-
tigo INPS em 1975 e os contatos passaram a ser frequentes e 
sempre tive uma impressão muito positiva com o atendimento 
recebido. Já as instalações não eram confortáveis. O edifício 
Protetora, onde estava a Justiça Federal, situava-se numa zona 
bastante degradada do centro de Porto Alegre. Não havia esta-
cionamento próximo, de sorte que a maioria dos advogados en-
frentava longa trajetória a pé mesmo, cruzando um verdadeiro 
mercado persa de ambulantes. Em 1976, assumi a Procuradoria 
do Banco Central, mantendo quase que diariamente contatos 
com as varas federais. Tenho lembranças muito positivas do 
período. O atendimento aos advogados e procuradores federais 
era excelente. O corpo funcional reduzido, não muito técnico, 
mas todos muito atenciosos, solícitos e até carinhosos, o que 
os distinguia dos servidores da Justiça Estadual e do Trabalho. 
Havia um grande número de pessoas de mais idade, os antigos 
“pracinhas” e servidores cedidos de outras instituições. Os ma-
gistrados se destacavam pelo fácil acesso e cortesia. No jurídico 
do Bacen, a partir de 1977 a 1988, passei a cogitar a possibilida-
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de de ingressar na magistratura federal, 
pois admirava alguns juízes. Os concur-
sos eram demorados e, as provas orais, 
no Tribunal Federal de Recursos. 

4 OBSERVANDO A JUSTIÇA FEDERAL 

COMO MAGISTRADA

Aprovada, tomei posse4 em fevereiro 
de 1988, em função de auxílio na Seção 
Judiciária do Rio Grande do Sul. Ocorreu 
que, para assumir como juiz federal ti-
tular teria que fazê-lo em Imperatriz, no 
Maranhão. Com filhos pequenos, coisa 
impossível. Não me foi informado que 
a Vara de Imperatriz não seria instala-
da tão cedo. Notei assim um déficit de 
transparência na atuação do CJF. Não foi 
desatenção minha, colegas de concurso 
também não tinham informação sufi-
ciente para realizar as suas opções.

Iniciava-se a interiorização, e este foi 
um movimento crucial para calar aqueles 
que postulavam a nossa extinção. O obje-
tivo era facilitar o acesso à Justiça Federal. 
Graças ao esforço do Ministro Lauro 
Leitão, o projeto prosseguiu com empe-
nho e pulso firme e tenho a percepção 
de que foi o que nos salvou da extinção 
às portas da constituinte. Assisti às ceri-
mônias de instalação das varas interiora-
nas de Uruguaiana e Santo Ângelo. Vivi 
aqueles momentos com muita emoção e 
orgulho em fazer parte desta Justiça em 
movimento. Um grupo de magistrados5 
pernoitou em Santo Ângelo e estivemos 
nas Missões Jesuíticas, patrimônio da 
humanidade. Na volta, no ônibus, tocava 
Adeste Fidelis, o Hino Português, atri-
buído a Dom João IV, Rei de Portugal. 
Nos olhos e na memória as luzes do 
espetáculo, nunca esqueço o momen-
to intenso que vivemos. Chegamos às 
cidades mais distantes e as autoridades 
locais reafirmavam a importância do mo-
mento. Nestas instalações sempre havia 
a presença dos ministros do TFR/STJ e de 
servidores do CJF, o que nos aproximou. 

O volume de trabalho nas varas fe-
derais era imenso, milhares de ações 
envolvendo contratos de financiamento 
da casa própria SFH e as ações em que 
se buscava o reajuste de benefícios pre-
videnciários pelo seu valor real.

A Constituição de 1988 promoveu 
um giro significativo. Criou o Superior 
Tribunal de Justiça e cinco tribunais re-
gionais federais, herdeiros do acervo de 

processos do extinto TFR. A alta adminis-
tração judiciária movimentou-se intensa-
mente para a grande tarefa. Disputou-se 
com o Paraná, a fixação da sede do novo 
tribunal. Liderados pelos Ministros Costa 
Leite e Athos Gusmão Carneiro fomos 
recebidos no Palácio pelo Governador 
Pedro Simon. Tivemos a oportunidade 
de convencê-lo da importância em sediar 
o novo tribunal. Ministros e servidores do 
CJF foram incansáveis, orientando e dan-
do suporte técnico para a localização de 
um imóvel visando abrigar a Corte. 

Uma passagem de muita sensibilida-
de do CJF foi a de propiciar aos juízes 
federais dispersos pelo Brasil continente, 
que pudessem, querendo, retornar ao 
Estado de origem para compor as novas 
cortes. Retornou ao nosso convívio e de-
pois foi presidente do TRF4 o estimado 
colega Fábio Rosa. 

A súbita instalação do TRF4 em 1989, 
em um primeiro momento, despovoou o 
primeiro grau, tanto de servidores como 
de magistrados mais experientes. Os con-
cursos demoraram e experimentamos 
momentos de muita carência de recursos 
humanos no primeiro grau. O Conselho, 
a partir deste período, organizou os mais 
diversos cursos sobre a temática federal, 
trabalhando intensamente para qualificar 
magistrados e servidores. Todo o esfor-
ço começou por oferecer bons resulta-
dos e projetar os novos tribunais, que 
passaram a escrever história. No TRF4, 
as decisões de grande repercussão na 
comunidade foram as referentes ao re-
conhecimento da inconstitucionalidade 
do bloqueio dos cruzados novos e a da 
ação popular promovida para impedir a 
comercialização de carne importada da 
Europa, a “Carne de Chernobyl”. 

A instalação dos cinco TRFs selou a 
irreversibilidade da presença da Justiça 
Federal no cenário nacional. A Carta de 
88, no art. 105, parágrafo único, estabe-
leceu que funcionará junto ao Superior 
Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça 
Federal, cabendo-lhe na forma da Lei, 
exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal de pri-
meiro e segundo graus. Em 1999, com a 
promulgação da Emenda 22, foram ins-
tituídos os juizados especiais federais e 
deu-se mais um movimento decisivo no 
cumprimento da função social da Justiça 
Federal. A Lei 10.259/2001 recomendou 
a criação de processo eletrônico, uma re-
volução de paradigma.  

O Conselho mais se profissionali-
zou e tornou-se proativo, continuando, 
com segurança, a promover a criação e 
instalação de varas federais com mais 
avançadas técnicas de administração 
pública. Amealhou experiência e reu-
niu servidores competentes. A partir 
do ano de 2000, não havia mais como 
ignorar a atuação do CJF no escopo de 
propiciar a unidade da Justiça Federal, 
sem comprometer-lhe a independência, 
uma tarefa delicada.

As reuniões do Conselho passaram 
a ter calendário semestral e prévia dis-
tribuição de pauta, o que levou a uma 
contribuição mais efetiva dos conselhei-
ros, que puderam se preparar antecipa-
damente. Houve um período em que as 
reuniões foram realizadas em diferentes 
Estados da federação. A iniciativa foi in-
teressante, os regionais se sentiam jus-
tamente prestigiados, mas, em princípio, 
encontros de trabalho devem ser realiza-
dos na sede do CJF, em Brasília, até por 
economicidade. Tenho presente na me-
mória a visita do Presidente Asfor Rocha 
ao TRF4, na gestão de Vilson Darós, de-
safiando-o a impulsionar o processo ele-
trônico. Desafios, então, têm o poder de 
nos tirar da inércia e da zona de conforto, 
o que também se insere nas atribuições 
do Conselho. O incentivo a fazer melhor. 

5 O CJF PELA ÓTICA DE UMA 

CONSELHEIRA

 Como vice-presidente, tive opor-
tunidade de participar e assistir a mo-
mentos de tensão e dissenso. O assunto 
que gerou polêmica foi a proposta de 
aumento da composição das cortes fe-
derais, e também, a da criação de mais 

Somos o que recordamos e a instituição é da mesma forma 
reconstruída pelas memórias dos indivíduos. A meta de 
todos é a epifânia, a revelação do esquecido, salvando-o 
do perecimento.
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tribunais federais. Foi formada uma comissão presidida pelo 
Des. Tourinho Neto do TRF1, encarregada de unificar as pro-
postas regionais e apresentar sugestão viável à presidência do 
Conselho. Infelizmente todo o esforço não resultou em nada de 
concreto. A impressão é de que perdemos o momento histórico.

Em 2004, pela Emenda 45, foi criado o Conselho Nacional 
de Justiça — CNJ, nasceu com muita força e passou a atuar ge-
rando certa tensão no espaço da influência do CJF. Como presi-
dente do TRF4, biênio 2011/2013, tive a felicidade de conviver 
com excepcionais colegas de tribunais regionais que nomino: 
Mário César Ribeiro, Maria Helena Cisne, Newton De Lucca e 
Paulo Roberto de Oliveira Lima. Na presidência do CJF, inicial-
mente o Ministro Ari Pargendler e, após, o Ministro Felix Fischer. 
Os mandatos dos Conselheiros não são coincidentes, de sorte 
que diversos ministros atuaram no CJF durante o biênio. Foram 
eles: Ministro Gilson Dipp, Ministra Eliana Calmon, Ministro 
Humberto Martins, Ministra Laurita Vaz, Ministro Arnaldo 
Esteves Lima, Ministro Castro Meira, Ministro Francisco Falcão e 
Ministro João Otávio de Noronha. A oportunidade de convívio, 
mesmo que breve, foi excelente. O que se lamenta é não haver 
mandatos coincidentes entre os próprios conselheiros originá-
rios dos regionais e entre os ministros. A descontinuidade não 
colabora para o presto andamento dos trabalhos. 

Como titular, mais uma vez percebi o preparo dos servido-
res do CJF e cito pelo conhecimento e atuação exemplar a Sra. 
Secretária-Geral, Dra. Eva Maria Ferreira Barros. Uma iniciativa 
oportuna foi a do presidente do TRF1: passamos a nos reunir no 
período da manhã, antes da reunião do Conselho. Debatíamos 
a pauta, o que propiciou maior unidade e segurança, bem como 
reduziu as divergências entre os integrantes do grupo.

Durante o biênio um tema recorrente se ofereceu ao deba-
te, o da implementação do processo eletrônico. Houve diver-
gências quanto a questões técnicas, sistemas, mas todos tinham 
a compreensão de que os meios eletrônicos gerariam econo-
mia, demandariam menos papel, dariam celeridade e resolve-
riam os problemas de espaço. Todos anteviam o salto tecno-
lógico de vários degraus da Justiça Federal. Esta oportunidade 
não foi perdida, e a conquista é irreversível. Um tema sensível 
e delicado, tabu, a questão da presença de mais magistrados 
federais na Justiça Eleitoral. A partilha mais equânime da jurisdi-
ção eleitoral é reivindicação antiga da magistratura federal. Pelo 
que lembro, por motivos bem conhecidos, não houve apoio do 
CJF para entreter este diálogo e debate.  A oportunidade não 
está perdida e o tema está vivo. 

6 ALGUMAS QUESTÕES DISCUTIDAS E DECIDIDAS PELO CJF NO 

BIÊNIO 2011/2013

 Muitas questões levadas ao CJF no referido período reves-
tiram-se de grande importância, tanto para a administração da 
Justiça Federal, quanto para a Magistratura e o corpo funcional.

Não é o espaço adequado para debatê-las, mas faço o re-
gistro dos temas justamente para dimensionar a alta responsa-
bilidade dos conselheiros do CJF, bem como a preocupação em 
manter a independência e conferir agilidade à Justiça Federal. 

1. Em 12/9/2011, retornou o Processo 2004.16.1265, oca-
sião em que foi decidido a respeito do anteprojeto de lei que 
altera a composição dos tribunais regionais federais. O colegia-

do, após discussão e longa tramitação, aprovou o anteprojeto 
de lei e determinou a remessa ao eg. STJ, nos termos do art. 8º, 
inc. I, b, do RICJF. Além do aumento na composição dos tribu-
nais, decidiu-se sobre a definição de estrutura mínima e máxima 
dos gabinetes, das secretarias de turma e seção, estes últimos 
seriam feitos no âmbito do CJF, levando em conta a realidade 
de cada tribunal.

2. No Processo 2010.16.11577, propunha-se a alteração da 
Resolução 130, de 10/12/2010, do CJF, que levava em conta a 
Resolução 133 de 21/6/2011 do Conselho Nacional de Justiça. 
Este último, sob o fundamento da simetria constitucional entre 
as carreiras da magistratura e do Ministério Público, estendeu 
aos magistrados direitos garantidos pela Lei Complementar 
75/2003. A matéria foi acompanhada por intensos debates e 
divergências. Os aspectos mais controvertidos diziam respeito 
à indenizabilidade de férias não gozadas, até o máximo de dois 
meses e sua prescritibilidade.

3. No Processo 201.46.1476, decidiu-se sobre a possibilida-
de da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída 
por servidores inativos.  

4. No Processo 2011.16.1381, decidiu-se sobre os efeitos 
financeiros da concessão do abono permanência, a partir do 
dia subsequente à implementação de todos os requisitos para 
a aposentadoria.

5. No Processo CF-PRO 2012/00002, decidiu-se sobre 
a mudança do prazo de início de vigência da Resolução CJF 
187/2012, em questão a implantação do novo modelo de con-
tratação de soluções de tecnologia da informação — MCTI.

6. No Processo CF-PPN 2012/00024, foi objeto o requeri-
mento da Ajufe referente ao direito à percepção da ajuda de 
custo para moradia.

7. No Processo CF-PPN 2012/00127, discutiu-se a regula-
mentação dos institutos da nomeação, exoneração, designação 
e dispensa no âmbito do CJF e Justiça Federal e a aplicação à 
Justiça Federal da Lei da Ficha Limpa e Resolução CNJ 156/2012. 

8. No Processo CF-PPN2012/00143, tratou-se da proposta 
de alteração da Resolução n. 79, de 19/11/2009, referente à 
indicação de diretores e vice-diretores de Foro.

9. No Processo 2013/00014, procedimentos de cálculos de 
valores retroativos da VPIVI/GEL, debateu-se, entre outros as-
pectos, a solução entre conflito de orientações expedidos pelo 
TCU e CNJ. 

7 CONCLUSÃO

Este breve apanhado de questões mostra a diversidade de 
assuntos discutidos no âmbito do CJF. Revela o permanente 
esforço de aprimorar e uniformizar a administração judiciária 
no escopo da Justiça Federal. Nesse processo, que me foi dado 
acompanhar, testemunhei por parte de todos, magistrados e 
servidores, o desejo de acertar e conduzir a instituição ao pleno 
cumprimento de sua missão. Souberam cuidar, pois as insti-
tuições são “filhas” do cuidado no seu percurso temporal. O 
pertencimento ao CJF representou para mim o coroamento da 
missão profissional: administrar a Justiça.  

O impulso biográfico é um esforço para conhecer e compre-
ender o outro, no caso a nossa instituição cinquentenária. Este 
impulso se alimenta da adrenalina da descoberta, da revelação 
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e nos instiga a prosseguir. Agradeço ao Ministro Og Fernandes 
o convite para participar da empreitada. Vamos, vamos juntos, 
então vamos lembrar para continuar...6

NOTAS
1 O novo prédio da Justiça Federal do Rio Grande do Sul chama-se Godoy 

Ilha, em homenagem ao Ministro. Pouca gente sabe disso. Foi iniciativa da 
gestão Paim Falcão.

2 FREITAS, Vladimir Passos de. Justiça Federal, história e evolução no Brasil. 
Curitiba: Juruá, 2010.

3 URBIN, Carlos. Rio Grande do Sul: um século de história. O “palacinho”, 
com grande escadaria de mármore de carrara e teto delicadamente deco-
rado, foi construído por Santo Meneghetti, em 1926, para residência fami-
liar. Após, foi alugado ao Rio Grande do Sul, e depois, vendido ao Estado. 
Moradia de vice-governadores. Tombado pelo Patrimônio Histórico. 
Hospedou Getúlio Vargas.

4 Um aspecto que marcou o período foi o da distribuição, toda manual, com 
tômbola ou saquinho com bolinhas referentes às varas. Nos períodos de 
férias, os juízes em atividade eram poucos, e o plantonista e distribuidor 
subia as escadas e ia despachando de vara em vara. Havia no mezanino do 
prédio uma representação do Conselho da Justiça Federal, junto à Direção 
do Foro.  

5 O grupo de magistrados e servidores viajou de ônibus, e o Ministro Gueiros 
Leite e o Diretor do Foro, Dr. Eli Goraieb, viajaram em um pequeno avião. 
O grupo recebeu-os no aeroporto improvisado.

6 O sentimento de missão cumprida é algo de maravilhoso na vida. Iniciei a 
história com a lembrança da música a inspirar as missões de interiorização 
e finalizo com a minha música para agradecer o fim da missão. Trata-se da 
peça de Handel Dank, Sei dir Heer (Soli Deo Gloria), por Barbra Streinsad. 
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