
24

Revista CEJ, Brasília, Ano XV, p. 24-27, jul. 2011

CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS: 
órgão de excelência e patrimônio da 
Justiça Federal

Walter Nunes da Silva Júnior 

EDIÇÃO COMEMORATIVA – 20 ANOS DO CEJ

THE JUDICIARY STUDIES CENTER : Federal Justice’s both heritage  
and center of excellence  

Fernando Rabello

RESUMO

Afirma que o CEJ foi criado com a missão de desenvolver as 
atividades voltadas ao ensino e à pesquisa jurídica, e que a co-
ordenação e o planejamento do CEJ  tiveram papel essencial 
para atingir-se o grau de excelência ora experimentado na Jus-
tiça Federal. 
Acrescenta que, com a regionalização da Justiça Federal, o CJF/
CEJ passou a representar o elo institucional fundamental para 
evitar a sua desintegração e manter seu caráter nacional. 
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ABSTRACT 

The author states that CEJ was established with the purpose 
of developing activities aimed at both legal training and legal 
research, and that co-ordination and planning have played 
a major role in reaching  the present degree of excellence 
practiced within the Federal Justice.
Given the Federal Justice’s regionalization, he adds, CJF/CEJ 
came to represent the key institutional link for avoiding Federal 
Justice’s  desintegration, safeguarding its national character. 
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Conheço o Conselho da Justiça 
Federal (CJF) de longa data. Mais 
precisamente, a partir do ano de 1984, 
quando era estagiário na Segunda Vara 
da Seção Judiciária Federal do Rio Grande 
do Norte (SJFRN). Em março de 1985, 
aprovado em concurso promovido pelo 
CJF, ingressei como servidor na SJFRN. 
À época, o Conselho era encarregado de 
realizar os concursos para todos os juízes 
e servidores, uma vez que a magistratura 
federal era unitária. 

A competência do CJF era bastante 
alargada, pois, a despeito de a gestão da 
primeira instância ser da alçada dos juízes 
federais titulares e substitutos1, cabia-lhe 
fixar a competência administrativa dos 
juízes, ademais de, dentre várias outras 
atribuições, exercer a supervisão da 
atividade administrativa2. 

A organização e uniformização do 
serviço jurisdicional federal, em época 
cuja maior invenção tecnológica no 
Judiciário era a máquina de escrever, 
evidencia a importância estratégica do 
CJF, órgão responsável pela definição 
da política judicial desse microssistema 
de justiça. Lembro-me dos manuais de 
rotinas elaborados pelo CJF, referentes 
às ações ordinárias e sumárias, criminais 
e de execução fiscal, que orientavam 
os trabalhos das secretarias judiciárias. 
Os servidores utilizavam, no dia a dia 
forense, esses manuais. Para mim, 
que, à época, era auxiliar judiciário, 
os manuais serviam, ainda, de grande 
fonte de aprendizagem, na prática, 
dos ritos processuais. Um parêntese: 
tempos depois, agora como Conselheiro 
do CNJ, inspirei-me nessa experiência 
para coordenar o grupo de trabalho 
que elaborou o Plano de Gestão das 
Varas Criminais e de Execução Penal e o 
Manual Prático de Rotinas, aprovado em 
sessão plenária3.

Voltando à cronologia dos fatos, o 
CJF era um órgão do ex-Tribunal Federal 
de Recursos, o qual se constituía em 
instância de segundo grau da Justiça 
Federal. Era composto pelo presidente, 
vice-presidente e mais três ministros do 

ex-TFR eleitos pelos seus pares.
Afastei-me um pouco do convívio 

com o CJF entre os anos de 1988 e 1990, 
quando exerci os cargos de promotor 
de justiça e juiz de direito. Acompanhei 
de perto, porém, e com certa dose de 
preocupação, os debates constituintes 
a respeito da manutenção, ou não, do 
sistema judiciário dual, congregando as 
justiças federal e estadual. 

Rechaçada a ideia canhestra de 
supressão da Justiça Federal, eis que 
entra em pauta a discussão sobre a 
descentralização, ou não, da Justiça 
Federal. Decidida a regionalização, 
mediante a extinção do Tribunal Federal 
de Recursos e a criação, em seu lugar, 
dos cinco tribunais regionais federais, 
muito se questionou sobre o CJF, menos 
sobre a sua importância. A questão 
era que, sendo o Superior Tribunal de 
Justiça um tribunal da federação, e não 
integrante da estrutura da Justiça Federal, 
dúvida havia quanto à composição do 
CJF e a qual órgão deveria este estar 
vinculado.

ensino e à pesquisa, no âmbito da Justiça 
Federal. Desde então, tive a oportunidade 
de participar dos mais diversos eventos 
promovidos pelo CJF, realizados por 
intermédio do Centro de Estudos 
Judiciários-CEJ, voltados à qualificação 
e capacitação para o aprimoramento da 
prestação da atividade jurisdicional. O 
CEJ, em pouco tempo, na sua função 
de ensino, pesquisa, informação, 
publicação e gestão documental da 
Justiça Federal, tornou-se centro de 
excelência do sistema jurídico brasileiro 
em si, na medida em que suas pesquisas, 
cursos, seminários, encontros e debates 
têm como foco não apenas a capacitação 
e qualificação dos magistrados federais, 
mas, ainda, diagnostica e propõe as 
soluções para problemas que afetam o 
funcionamento do Judiciário, não raro 
pertinentes para os demais segmentos 
judiciais. 

De toda sorte, questionava-
se a legitimidade do Conselho da 
Justiça Federal, que não tinha, na sua 
composição, integrantes dos tribunais 

A organização e uniformização do serviço jurisdicional federal, 
em época cuja maior invenção tecnológica no Judiciário era a 
máquina de escrever, evidencia a importância estratégica do 
CJF, órgão responsável pela definição da política judicial 
desse microssistema de justiça.

Como consequência desse debate, 
o constituinte, com desenganado acerto, 
cuidou de conferir status constitucional 
ao CJF, no escopo de estabelecer a sua 
competência – exercer a supervisão 
administrativa e orçamentária da justiça 
federal de primeiro e segundo graus 
– e esclarecer que funcionaria junto 
ao STJ (art. 105, parágrafo único, da 
Constituição, redação originária).

Em 1991, retornei, na qualidade de 
juiz, à Justiça Federal, quando, então, 
na estrutura organizacional do CJF, 
havia sido criado o Centro de Estudos 
Judiciários, a quem foi atribuída a missão 
de desenvolver as atividades voltadas ao 

regionais federais. A Lei n. 8.472, de 
14 de outubro de 1992, escoimou esse 
vício, ao preceituar que, a partir de sua 
vigência, o CJF passaria a ser integrado 
pelo Presidente, Vice-Presidente e três 
Ministros do STJ, eleitos por dois anos, e, 
ainda, pelos Presidentes de cada um dos 
cinco Tribunais Regionais Federais4.

Um pouco mais tarde, a chamada 
“Reforma do Judiciário”, operada pela 
Emenda Constitucional n. 45, de 2004, 
sem embargo de criar o Conselho 
Nacional de Justiça para desempenhar 
a função de ente central do sistema 
judicial, órgão de cúpula administrativa 
com a missão de elaborar e coordenar a 
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política judicial nacional, cuidou de realçar a função do CJF no 
âmbito do sistema de justiça federal.

A norma constitucional em destaque, a par de manter o 
CJF na qualidade de órgão central do microssistema judicial 
composto pela Justiça Federal, com a missão constitucional de 
supervisão administrativa e orçamentária, atribuiu-lhe, ainda, 
poderes correcionais5. Todavia, diante da criação da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(Enfam), embutida na chamada “Reforma do Judiciário”, de 
2004, houve, ainda que de forma tímida, esboço de iniciativa 
no sentido de incorporar o Centro de Estudos Judiciários à 
estrutura desse novo organismo, o que mereceu enérgica 
reação por parte dos magistrados federais, notadamente por 
parte da Ajufe, com o argumento principal de que o CEJ, a 
despeito de órgão de excelência do sistema judicial federal, é 
patrimônio da Justiça Federal.

Em junho de 2006, tomei posse como Presidente da 
Associação dos Juízes Federais – Ajufe. Por força de previsão 
expressa em ato normativo do CJF, como Presidente da Ajufe, 
durante o biênio do mandato, tive o direito a assento e voz nas 
sessões plenárias. Foi uma experiência extraordinária, diante da 
oportunidade de participar, ativa e diretamente, nesse período, 
dos debates e decisões mais importantes no ambiente da 
Justiça Federal.

A fim de consolidar e reafirmar o CEJ como órgão de 
excelência da Justiça Federal, por meio de Acordo de Cooperação 
Técnica e Científica firmado com o Conselho da Justiça Federal, 
a Ajufe e o Centro de Estudos Judiciários, além de projetos e 
pesquisas, realizaram diversos eventos jurídicos, voltados para 
o aperfeiçoamento multidisciplinar na atividade jurisdicional, 
permitindo a abordagem dos mais variados temas, tais como o 
Direito Criminal, o comércio exterior, a execução fiscal, o meio 
ambiente, a previdência complementar, o sistema financeiro 
habitacional, os juizados especiais, a cooperação internacional e 
a assessoria de comunicação social da Justiça Federal.

instituições durante a minha presidência na Ajufe, a realização 
da primeira audiência pública do CJF/CEJ, com a participação 
da Advocacia-Geral da União, que cuidou da elaboração de 
proposta de alteração da sistemática da execução fiscal.

Cabe fazer menção, também, no período em referência, 
com a participação direta, ou indireta, do CEJ, às seguintes ações: 
(a) sugestão aos tribunais regionais federais para a elaboração 
do Plano de Segurança e Assistência dos juízes colocados em 
situação de risco; (b) edição da Resolução n. 1, de 2008, que 
dispôs sobre a distribuição dos processos por critérios objetivos, 
lotação em vara, atribuições, funções, remoção e permuta de 
juízes titulares e substitutos; (c) regulamentação do direito ao 
ressarcimento de parte da despesa com a contratação de plano 
privado de saúde; (d) reconhecimento da não incidência de 
Imposto de Renda sobre juros de valores pagos em atraso; (e) 
aprovação do Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa 
para os juízes federais; e (f) aprovação do Plano Nacional de 
Aperfeiçoamento e Pesquisa para os servidores federais.   

Aprovou-se, à unanimidade, no CJF, a sugestão de criação 
do Fundo Especial da Justiça Federal (Fejuf), que, quando 
transformada em lei, permitirá que os recursos oriundos 
das custas judiciais passem a financiar a modernização e o 
aparelhamento da Justiça Federal. Foi acolhida, já àquela época, 
a proposta de ampliação dos tribunais regionais federais. 

Para unificar os programas de ensino e formação dos 
juízes federais, a Ajufe sugeriu a criação do Cemaf, Conselho 
das Escolas da Magistratura Federal, integrado pelo então 
Coordenador-Geral da Justiça Federal, por cinco diretores das 
Escolas Federais e Presidente da referida entidade de classe. 
O Cemaf, com a ativa participação da Ajufe, elaborou o Plano 
Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa para os Juízes Federais 
(PNA), o qual dispôs sobre os programas de ensino destinados 
aos processos de vitaliciamento, aperfeiçoamento, qualificação 
e promoção dos magistrados, aprovado, à unanimidade, pelo 
Conselho da Justiça Federal.

Participamos, ainda, de forma incisiva, na qualidade de 
Presidente da Ajufe, da edição da nova lei de organização 
do CJF. O projeto de lei estava na Câmara dos Deputados. 
Procuramos o então Deputado Federal Flávio Dino (PCdoB/
MA), que conseguiu a relatoria. Fizemos algumas sugestões, 
acolhidas pelo relator e, depois da negociação do texto com a 
presidência do CJF, veio a lume a Lei n. 11.798, de 29 de outubro 
de 2008, data que já tinha se encerrado o meu mandato como 
Presidente da Ajufe.

A lei em referência consagrou, de uma vez por todas, a 
participação da Ajufe no CJF, ao preceituar, no § 1º de seu art. 2º, 
o seu direito a assento e voz nas sessões plenárias. Releva grifar, 
aqui, a regulamentação do poder correcional do CJF quanto 
aos magistrados federais de primeiro grau, que tinham o justo 
receio de serem os únicos a se submeter a três corregedorias. 
Esclareceu-se, com a redação sugerida pela Ajufe para o inc. 
XI do art. 5º, que a competência correcional do CJF, no que 
tange aos juízes da magistratura de base, seria, apenas, em grau 
de recurso, e, ainda assim, se e quando aplicada sanção em 
processo disciplinar pelo tribunal de origem.

Houve preocupação especial quanto à competência do 
Centro de Estudos Judiciários, de modo que, a despeito do 
esclarecimento de que ao órgão em foco caberia realizar e 

A norma constitucional [...] a par de manter o 
CJF na qualidade de órgão central do 

microssistema judicial composto pela Justiça 
Federal, com a missão constitucional de 

supervisão administrativa e orçamentária, 
atribuiu-lhe, ainda, poderes correcionais.

Cabe distinguir, nessa atuação conjunta, a edição, por 
intermédio do CEJ, de revista reunindo os enunciados 1 
a 90, com os seus anais, oriundos das quatro edições do 
Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais (Fonajef) – 
homologados pela Comissão Permanente dos Coordenadores 
dos Juizados Especiais como fonte de orientação para os juízes 
no desempenho de suas funções jurisdicionais –, no escopo de 
facilitar a sua consulta e dar a conhecimento, a quantos tenham 
o interesse de melhor conhecer do assunto, da adequação do 
direito à realidade, realizada por meio de uma jurisprudência 
criativa e inteligente produzida pelos juízes federais que atuam 
nos juizados especiais.

Merece destaque, ainda, nessa cooperação entre as duas 
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fomentar estudos, pesquisas, serviços 
editoriais e de informação, com vistas 
à modernização da Justiça Federal (art. 
8º, I), restou acatada a sugestão quanto 
à  consignação em lei de que seria de 
sua função especial planejar, coordenar 
e executar atividades de formação 
e aperfeiçoamento de magistrados 
e servidores, em articulação com as 
escolas de magistratura dos Tribunais 
Regionais Federais, segundo normas 
a serem editadas pela Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados, assim como elaborar e 
encaminhar a esta o Plano Nacional de 
Aperfeiçoamento e Pesquisa para os 
Juízes Federais.

Por fim, no exercício do cargo 
de Conselheiro do CNJ, voltei a ter a 
oportunidade de atuar em conjunto 
com o CJF/CEJ em outra área: coordenei 
o primeiro Curso a Distância de 
aperfeiçoamento, realizado em parceria 
institucional envolvendo o CNJ, a Enfam 
e o CJF/CEJ, sobre o Plano de Gestão 
das Varas Criminais e de Execução Penal, 
que se mostrou experiência fantástica 
e estimulou a sua renovação, a fim de 
contemplar outros grupos de juízes 
federais, assim como o planejamento da 
realização de curso no mesmo modelo 
para a capacitação de magistrados e 
servidores na utilização do processo 
judicial eletrônico (PJe), que está em vias 
de ser lançado pelo CNJ.

Como se vê, a história do CEJ se 
confunde com a própria história da 
Justiça Federal e de seus integrantes, 
sejam magistrados ou servidores, 
até porque ambas as instituições são 
como se fossem irmãs siamesas, sendo 
impossível falar de uma sem tratar da 
outra.

Uma última palavra, à guisa de 
conclusão se impõe:  sem a coordenação 
e o planejamento do CEJ, estreme de 
dúvidas, a Justiça Federal  não teria 
alcançado o grau de excelência ora 
experimentado. De mais a mais, a 
despeito de sua essencialidade para a 
melhor organização e aperfeiçoamento 
desse microssistema judicial, com 
a regionalização da Justiça Federal, 
inaugurada com a Constituição de 1988, 
o CJF/CEJ passou a representar, ainda, o 
elo institucional fundamental para evitar 
a sua desintegração e manter o seu 
caráter nacional.

Parabéns pelos 20 anos de vida e 
pelo excelente trabalho. Nós, servidores 
e magistrados, de ontem, de hoje e 
de sempre, temos o CEJ como um 
patrimônio da Justiça Federal.

NOTAS

1  Art. 1º da Lei n. 5.010, de 1966.
2  Art. 6º da Lei n. 5.010, de 1966.
3  O grupo de trabalho foi criado por 

Portaria do Ministro Gilmar Mendes, 
na época, Presidente do Conselho 
Nacional de Justiça, cuja finalidade, 
em linhas gerais, era estabelecer o 
planejamento do exercício da função 
jurisdicional no campo criminal.

4  Art. 3º, caput.
5  Art. 105, Parágrafo único.

Walter Nunes da Silva Júnior é 
Conselheiro do CNJ.


