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ABSTRACT

The author recalls his moments of contact with the Federal 
Justice Council, initially as federal judge, then, later, as 
both appeals court judge and member of the Supervising 
Magistrates Permanent Forum up to the period of 2013-2015, 
in which he held the post of president of the Federal Court of 
Appeal for the 2nd Region. 
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RESUMO

O autor rememora seus momentos de contato com o Conselho 
da Justiça Federal, desde juiz federal, depois, como desembar-
gador federal e integrante do Fórum Permanente de Corregedo-
res da Justiça Federal, até o biênio 2013-2015, em que exerceu 
a Presidência do TRF da 2ª Região.
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Alcançando o Conselho da Justiça Federal seu primeiro cin-
quentenário, é muito envaidecedor um convite à presente cele-
bração, uma vez que tantos ilustres ministros do extinto Tribunal 
Federal de Recursos e do eg. Superior Tribunal de Justiça, e tan-
tos ilustres desembargadores federais das cinco cortes regionais 
do país foram verdadeiros protagonistas, em suas respectivas 
épocas, na construção desses cinquenta anos de história.

Nesse cenário em que os diversos brilhos intelectuais sem-
pre se renovam a cada composição, certamente exerci, como 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, entre 2013 
e 2015, uma simples coadjuvação, honrosa como mais um reen-
contro com o próprio Conselho e, principalmente, como um en-
contro com as intenções e ações de ilustres pares na consolidação 
de um modelo esboçado desde a década de 1960.

Assim como o Excelentíssimo Senhor Francisco Wildo 
Lacerda Dantas, douto Conselheiro e Desembargador Federal 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região naquele 
biênio, fui empossado como Juiz Federal quando o CJF ainda 
funcionava junto ao antigo TFR, cuja atuação era restrita à pri-
meira instância da Justiça Federal.

Esse foi meu primeiro (e breve) encontro com aquela ins-
tituição, que, formatada nos moldes da Lei n. 5.010, de 30 de 
maio de 1966, já delineava, de modo mais marcante, às véspe-
ras do advento da Constituição da República de 1988, as ine-
rentes missões de coordenação central e padronização de ativi-
dades de administração judiciária no âmbito da Justiça Federal, 
ainda que com um viés fortemente centralizador, e a primazia 
das funções correcional e disciplinar por excelência.

Entre 2000 e 2001, já sob a égide da atual Carta 
Constitucional – e também da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
estando já em pleno funcionamento o Tribunal de Contas da 
União –, deu-se meu segundo encontro, como Diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com o CJF, enquanto 
delegatário constitucional, na forma da lei, da supervisão admi-
nistrativa e notadamente orçamentária de ambas as instâncias 
da Justiça Federal.

Embora o poema nos lembre que há tanto desencontro 
pela vida, esta é, verdadeiramente, nas palavras do mesmo 
poeta, a arte do encontro – e, por mais um de seus típicos ca-
prichos, quase uma década depois daquela experiência na pri-
meira instância, já como desembargador federal e Corregedor 
Regional da Justiça Federal da 2ª Região, encontrei-me mais 
uma vez auxiliando o Conselho e, dessa vez, mais especifica-
mente, a Corregedoria-Geral da Justiça Federal, como integran-
te do Fórum Permanente de Corregedores da Justiça Federal, 
ao lado de notáveis colegas de outras Cortes Regionais, sob a 
Presidência do então douto Corregedor-Geral, Excelentíssimo 

Senhor Ministro Francisco Falcão.
Não obstante o valor de cada momento com o qual estive 

em contato, como juiz federal, com o CJF, confesso que o perío-
do de participação no Fórum Permanente de Corregedores – e 
de convívio, desde então, com muitos servidores e assistentes 
de excelência, à altura da instituição – foi para mim um dos mais 
proveitosos em termos de prática da administração judiciária 
e experimentação de suas profícuas possibilidades em prol da 
judicatura e da prestação jurisdicional.

Àquela época – e vejo, mais uma vez, por essa expressão, 
como passa rápido o tempo –, as feições atuais do Conselho da 
Justiça Federal (e naturalmente da Corregedoria-Geral) já ha-
viam sido desenhadas, com linhas mais firmes e retas, na forma 
da Lei n. 11.798, de 29 de outubro de 2008, a qual, a par de 
fazer a primeira referência legal àquele Fórum (antes normati-
vizado apenas por meio de resoluções da Presidência do CJF), 
cuidou principalmente de alinhar ainda mais as vocações inatas 
do Conselho com os propósitos da então recente Emenda à 
Constituição n. 45.

Naquele contexto, lembro-me de que foram levadas ao 
Fórum Permanente de Corregedores várias questões de inte-
resse de toda a Justiça Federal que demandavam soluções e, 
mais do que isso, foi proposto o encaminhamento de diver-
sas sugestões ao CJF, concernentes, dentre outros assuntos: ao 
modo de procedimentalização de correição ordinária eletrônica; 
ao modo de realização de guarda de armas de fogo (além de 
acessórios e munições), não brasonadas, de uso permitido, que 
ainda interessem à persecução penal; à expedição de alvará de 
levantamento eletrônico; ao pagamento de honorários arbitra-
dos a advogados dativos, quando seus serviços foram presta-
dos perante juízo estadual ou distrital no exercício originário 
de competência de igual caráter e no cumprimento de carta 
precatória passiva emanada de juízo federal; e à relação entre as 
férias do magistrado e seu afastamento preventivo do exercício 
do respectivo cargo, seja em virtude da instauração de processo 
administrativo disciplinar, seja em virtude de decisão judicial.

Essa é apenas uma pequena amostra dos diversos temas 
levados àquelas reuniões colegiadas – também pelos notáveis 
colegas, com igual variedade –, que vem à baila principalmente 
com o intuito de relembrar, e destacar, que esse fluxo de pro-
postas, originado da atuação das corregedorias regionais (e, de 
modo mediato, do exercício da própria atividade judicial diária), 
mostra-se de fundamental importância ao próprio CJF, como 
padronizador das atividades de administração judiciária em seu 
específico âmbito da atuação.

Dois anos após o término daquele mandato correcional, e 
já como Presidente do TRF da 2ª Região e membro do Conselho 
da Justiça Federal, tive a oportunidade de voltar a exercer – pela 
última vez, conforme a Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
– a função administrativa num cargo de direção no âmbito da-
quela Corte Regional, e pude perceber melhor, a partir de uma 
perspectiva diferente, como é realmente vital, para uma coorde-
nação central dinâmica e eficaz, o diálogo com as Corregedorias 
e, de um modo geral, com importância cada vez maior, a co-
municação entre as áreas do Poder Judiciário (e destas com os 
auxiliares da Justiça e a própria sociedade); o aprimoramento 
das pessoas e o pensamento estratégico.

[...] o período de participação no Fórum 
Permanente de Corregedores [...] foi para mim 
um dos mais proveitosos em termos de prática 
da administração judiciária e experimentação 

de suas profícuas possibilidades em prol da 
judicatura e da prestação jurisdicional.
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Nesse resgate de fatos e decisões que 
a meu ver marcaram a relação do CJF com 
os tribunais regionais federais do País en-
tre 2013 e 2015 – singela impressão que 
acredito ser compartilhada por alguns da-
queles meus nobres pares –, e sem furtar 
(sob o risco de repetição) o conteúdo dos 
usuais relatórios de gestão, atividades e 
prestação de contas, os quais expõem, 
de modo analítico, as ações esforçada-
mente executadas pelas diversas unida-
des, rememoro, brevemente, a partir das 
vinte e uma sessões ordinárias e extra-
ordinárias realizadas naquele intenso 
biênio, ao menos um evento represen-
tativo de cada uma daquelas premissas 
que caracterizam a atuação dialógica, 
humana e estratégica do Conselho da 
Justiça Federal.

Em primeiro lugar, independente-
mente do alto grau de tecnicidade da 
matéria tratada em seu âmago, vejo a 
Resolução n. 279, de 27 de dezembro 
de 2013, em termos de resultado de um 
processo de trabalho, como um valioso 
exemplo de interação sistêmica entre as 
áreas jurídica, administrativa, financeira 
e tecnológica de todas as esferas da 
Justiça Federal.

Originalmente, por meio da 
Resolução n. 187, de 10 de fevereiro de 
2012 (alterada nos termos da Resolução 
n. 199, de 14 de agosto de 2012), dispôs-
-se sobre o Modelo de Contratação de 
Solução de Tecnologia da Informação 
da Justiça Federal (mais conhecido sim-
plesmente como MCTI-JF), definindo-se 
como paradigma negocial o conjunto for-
mado pela Instrução Normativa n. 4, de 
12 de novembro de 2010, da Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, e pelo Guia de Boas 
Práticas de Contratação de Soluções de 
Tecnologia da Informação, elaborado 
pelo Conselho da Justiça Federal.

Não obstante as louváveis inten-
ções da aludida normativização, essen-
cialmente atinentes à racionalização e 
padronização do processo de contra-
tação de soluções de TI, à utilização in-
flexivelmente obrigatória dos modelos 
(templates) dos documentos (artefatos) 
produzidos nas contratações e prorroga-
ções – que são, no mínimo, quinze no 
total – e o excessivo enrijecimento das 
exceções às regras do MCTI-JF dificulta-

ram demasiadamente as contratações 
de soluções de TI não complexas, com 
destaque para o suprimento de insumos 
de TI consumíveis (tais como cartuchos 
e toners), o que, em última análise, pre-
judicava a gestão de todo o processo de 
contratação de soluções de TI, inclusive 
em prejuízo das grandes soluções estru-
turais da Justiça Federal.

Nesse cenário, a coleta dinâmica 
das opiniões das diversas áreas técnicas 
pertinentes de cada região, a atuação 
precisa da notável comissão formada 
para tal fim e a formatação normativa 
da nova Resolução – com o cuidado de 
já se encontrar em conformidade com a 
Resolução n. 182, de 17 de outubro de 
2013, do Conselho Nacional de Justiça, 
que dispõe sobre diretrizes para as con-
tratações de soluções de TI – permitiram 
uma eficiente costura multidisciplinar, 
eficaz à firmação de exceções às regras 
do MCTI-JF mais aprimoradas, ao estabe-
lecimento de disposições transitórias su-
ficientes para as situações praticadas no 
período de consolidação do paradigma 
negocial em foco e ao estabelecimento 
de uma cláusula de vigência adequada.

Essa mesma estima para com os 
profissionais da Justiça Federal foi o 
mote para a edição, na origem, da Lei 
n. 13.093, de 12 de janeiro de 2015 – 
e do respectivo PL n. 7.717, de 2014, 
gestado no âmbito do CJF –, e para sua 
consequente regulamentação por meio 
da Resolução n. 341, de 25 de março de 
2015, dispondo finalmente sobre a gra-
tificação por exercício cumulativo de ju-
risdição por membros da Justiça Federal.

Infelizmente, é notório o déficit do 
quadro de pessoal da Justiça Federal 
como um todo, de servidores e princi-
palmente de magistrados, em função do 
aumento da demanda por provimen-
tos jurisdicionais em todos os ramos do 
Poder Judiciário – e, nesse contexto, os 
magistrados federais não estavam sendo 
adequadamente remunerados pelo ine-

vitável acúmulo de funções jurisdicionais, 
decorrente das atividades de substituição 
na mesma ou em outra unidade judiciária.

Tendo em vista que o Estado demo-
crático de Direito repugna o aproveita-
mento do trabalho humano sem o corres-
pondente pagamento, a referida Lei veio 
simplesmente reequilibrar essa incessante 
triplicação de esforços por parte do juiz 
ou desembargador federal, mas, em ra-
zão das peculiaridades da Justiça Federal, 
limitou-se a instituir aquela vantagem 
pecuniária e traçar as regras gerais para 
o exercício do direito à sua percepção, 
atribuindo expressamente ao Conselho 
da Justiça Federal a fixação das diretrizes 
para o cumprimento daquelas normas e 
principalmente do desiderato legal.

Nesse panorama, a “Resolução 
Herman Benjamin” – nome então sugeri-
do pelo eminente Conselheiro Francisco 
Wildo Lacerda Dantas, em homenagem 
ao douto relator original do respectivo 
processo administrativo e autor da pro-
posta de regulamentação –, enxergada 
a partir da extensão, esmero e equilíbrio 
no tratamento de diversos aspectos mui-
to além do mero pagamento da gratifi-

cação – e da incompreensão por grande 
parte da população –, mostra-se como 
um primoroso e cuidadoso instrumento 
de valorização da magistratura e, em úl-
tima análise, de efetivação da justiça nas 
relações de trabalho no Poder Judiciário, 
cujo corpo e teor normativos revelam 
um marco para o engrandecimento da 
Justiça Federal.

É interessante notar, por um enfoque 
mais profundo, que tanto a Resolução n. 
279, de 2013, quanto a Resolução n. 341, 
de 2015, até aqui rememoradas, tradu-
zem, por espectros diferentes, um único 
e mesmo valor que direciona a atuação 
da Justiça Federal e mais especificamen-
te do CJF: o respeito à cidadania e ao 
ser humano. Sem a devida reverência à 
participação ativa em cada órgão compo-
nente da Justiça Federal e àqueles que 

[...] tanto a Resolução n. 279, de 2013, quanto a Resolução 
n. 341, de 2015, [...] traduzem, por espectros diferentes, um 
único e mesmo valor que direciona a atuação da Justiça 
Federal e mais especificamente do CJF: o respeito à 
cidadania e ao ser humano.



48

Revista CEJ, Brasília, Ano XX, n. 69, p. 45-48, maio/ago. 2016

Sergio Schwaitzer

suprem a eventual carência de força de trabalho com trabalho 
ainda mais esforçado, seguramente não teriam sido conquista-
dos os resultados de excelência e mérito incontestáveis.

Essa postura ideal veio a ser reafirmada, merecidamente, com 
a edição da Resolução n. 313, de 22 de outubro de 2014, ao dis-
por, de modo renovado, sobre a gestão da estratégia da Justiça 
Federal.

A meu ver, é esse recente aperfeiçoamento da estratégia da 
Justiça Federal que, em razão de ser promovido eviternamente 
em ritmo contínuo, e de modo naturalmente agregador, mar-
ca, com merecido destaque, a relação do CJF com os tribunais 
regionais federais do país entre 2013 e 2015. O advento dos 
novéis conceitos de tendências atuais (como a intensificação do 
uso da tecnologia da informação e o aumento da quantidade de 
julgados) e de cenário desejado (como o descongestionamento 
do Poder Judiciário e a equalização das estruturas de 1º e 2º 
graus de jurisdição), no mapa estratégico da Justiça Federal, dei-
xam transparecer o fortalecimento dos processos de construção 
de base, a partir do dia a dia do exercício das diversas atividades 
judiciárias nas cortes regionais e seções judiciárias e isso, con-
sequentemente, aumenta os graus de eficiência e eficácia da 
estratégia como um todo.

Remontando da ideia contemporânea de gestão do plano 
estratégico, hoje consolidada nos atos normativos editados pelo 
CJF, à atribuição de determinar as providências necessárias ao 
regular funcionamento da Justiça Federal, estabelecida na pri-
meva Lei n. 5.010, de 1966, percebemos que os 50 anos do 
CJF – bem mais, portanto, do que o biênio ora em destaque 
– são de constante reencontro com a própria missão de uma 
instituição que é inspirada e inspira valores. Se é a vida que 
misteriosamente move os encontros, vida longa ao Conselho 
da Justiça Federal.
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