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

RESUMO

O autor aduz que a comemoração dos cinquenta anos do Con-
selho da Justiça Federal constitui momento propício para análi-
se e aprimoramento, sobretudo, da relação estabelecida entre o 
órgão e os juízes e desembargadores federais de todo o Brasil.
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ABSTRACT

The author states that celebration of the fifieth anniversary 
of the Federal Justice Council is an adequate time specially 
for assessing and improving the relationship between that 
institution and federal judges from all over Brazil.  
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Sede do Conselho da Justiça Federal.

Ar
te

: G
us

ta
vo

 Ju
nq

ue
ira

 s
ob

re
 fo

to
 d

e:
 M

or
en

o/
CJ

F



43

Revista CEJ, Brasília, Ano XX, n. 69, p. 42-44, maio/ago. 2016

Antônio César Bochenek

A comemoração dos cinquenta anos do Conselho da Justiça 
Federal — CJF, desde a sua criação pela Lei n. 5.010, de 30 de 
maio de 1966, além de ser um marco no avanço institucional da 
Justiça Federal, é também um momento propício para reflexões 
e futuro aprimoramento, sobretudo, quanto à relação estabele-
cida entre o órgão e os juízes e desembargadores federais de 
todo o Brasil.

Originariamente, o Conselho tinha a sua composição 
restrita à presença de cinco ministros do Tribunal Federal de 
Recursos. No universo de uma Justiça Federal de cunho nacio-
nal, ao Conselho competiam funções de caráter regulamentar 
e correcional. Após a Constituição Federal de 1988 e a nova 
feição regionalizada da Justiça Federal, ao Conselho cabe o pa-
pel de supervisão administrativa e orçamentária do primeiro e 
segundo graus da jurisdição federal. Contudo, a mais importan-
te missão do CJF não se encontra aí. A Carta Constitucional o 
concebe expressamente como o órgão central do sistema, isto 
é, a referência maior de cúpula administrativa para os juízes fe-
derais, o que decerto não significa hierarquia, mas sim exercício 
de efetiva liderança.

Ora, a definição de liderança contemporânea passa, acima 
de tudo, pela capacidade de influência positiva e agregação, 
sendo isso o que se espera do CJF para com os juízes e de-
sembargadores federais. A existência do Conselho Nacional de 
Justiça com amplos poderes também gerenciais e correcionais 
deixa claro que não cabe outro papel ao CJF que não seja o de 
servir como casa dos juízes federais, sem olvidar a finalidade 
principal de bem atender aos cidadãos. O Conselho deve ser o 
locus ideal para se pensar e evoluir a justiça, para a edição de 
regulamentação que qualifique e robusteça a jurisdição federal. 
No atual panorama, a existência do órgão se justifica, então, 
pelo fortalecimento da atividade dos magistrados federais em 
variadas frentes, que vão desde a capacitação até a estruturação 
de recursos humanos e materiais.

É justamente nesse espectro que, cotejando-se o passado re-
cente do CJF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil entende 
que o Conselho deve voltar sua atenção aos magistrados federais.

Embora o Relatório Justiça em Números, do Conselho 
Nacional de Justiça, tenha identificado a Justiça Federal como 
o ramo mais produtivo do Poder Judiciário e que arrecada mais 
do que o seu custo, a notável eficiência dos juízes federais nem 
sempre é reverberada e reconhecida no âmbito do CJF. Em vá-
rios momentos, restou evidente a dissociação entre o primeiro 
grau e as autoridades que compõem o Conselho, seja pela au-
sência de canais diretos de comunicação, tais como listas de 
e-mails, encontros e reuniões, de mais programas contínuos 
de capacitação sintonizados com os anseios dos magistrados, 
seja pelo recente exemplo de cessação dos efeitos de legisla-
ção federal instituída, após árdua tramitação congressual (Lei 
n. 13.093/2015).

Esses são singelos exemplos que não chegam a retratar a 
situação em todos os seus contornos, pois o que subjaz a eles é 
a possível ideia equivocada de que os membros que compõem 
o Conselho não são parte de um todo único com os juízes fede-
rais, e que ao órgão compete uma supervisão hierárquica e não 
a construção de um caminho conjunto para a justiça.

No campo das políticas públicas de aperfeiçoamento e 
gestão de pessoas, os cursos para magistrados devem conviver 
ainda com a pesquisa que sirva ao aprimoramento institucio-
nal. O comando legal do art. 8º, § 3º, da Lei n. 11.798/2008 é 
expresso ao determinar que 40% dos gastos anuais do Centro 
de Estudos da Justiça Federal sejam vinculados à pesquisa. O 
legislador foi sábio ao estabelecer um percentual de recursos 
a serem destinados à pesquisa, pois a partir delas será possível 
encontrar as deficiências e carências, além de propor soluções 
alternativas que aperfeiçoem e transformem a ambiência do 
sistema de justiça. 

A Ajufe é incentivadora e parceira da pesquisa no âmbito 
da Justiça Federal, enxergando nesse instrumento um caminho 
necessário para a efetividade e a excelência da prestação da 
jurisdição. Nesse contexto, para citar um exemplo, a Ajufe já 
manifestou interesse e formulou requerimento para alocação 
de verbas em estudos específicos, tais como o da profusão de 
demandas repetitivas no âmbito da Justiça Federal, e considera 
que os juízes e desembargadores federais devem estar presen-
tes em todos os âmbitos da formulação e gestão das políticas do 
CEJ. A experiência dos operadores do sistema de justiça federal 
não pode ser desperdiçada.

Tais questões tocam no ponto da necessária democratização 
do Poder Judiciário, que não se resume à mera indicação de re-
presentantes em tribunais, traduzindo, em verdade, um anseio 
maior de participação dos magistrados na condução dos rumos 
da sua atividade, por meio da participação horizontal e compar-
tilhada na formulação das deliberações coletivas dos tribunais. 
A democratização participativa é fundamental para o avanço 
institucional e os destinatários finais das decisões judiciais se-
rão os maiores beneficiados. Também a acalentada priorização 
da jurisdição em primeiro grau não se encerra em pesquisas e 
considerações formais, demandando a efetiva participação dos 

[...] liderança democrática é o norte que poderá 
tornar o Conselho da Justiça a casa primeira 
dos juízes e desembargadores federais, 
fomentando o envolvimento, o pertencimento e 
a motivação dos magistrados, pois esta é a 
“pedra de toque” que define o caráter 
constitucional da entidade.
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magistrados nas discussões de expansão 
da justiça, alocação de recursos, gestão e 
capacitação, dentre tantos outros.

Esse sentido de liderança demo-
crática é o norte que poderá tornar o 
Conselho da Justiça a casa primeira dos 
juízes e desembargadores federais, fo-
mentando o envolvimento, o pertenci-
mento e a motivação dos magistrados, 
pois esta é a “pedra de toque” que define 
o caráter constitucional da entidade.
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