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A Justiça Federal foi criada logo após a proclamação da República e a insti
tuição da Federação. Antes mesmo de promulgada a nossa primeira constituição 
republicana. Extinta pela famigerada Polaca, foi restabelecida pelo Ato Institu
cional n° 2/65, que modificou os arts. 94 e 105 da Constituição de 1946, e 
organizada pela Lei n° 5.010, de 1966. 

Na sua fase inicial, os recursos das decisões de primeiro grau eram endereça
dos ao Supremo Tribunal Federal e, após o seu restabelecimento, sob a égide da 
Constituição de 1946, para o Tribunal Federal de Recursos, por ela criado e 
mantido pela Constituição de 1967. 

No curso da nossa história, tem-se verificado que o sistema dual Gustiça 
Federal e Justiça estadual) é o que melhor atende ao Estado federativo. O 
sistema da unidade da magistratura só teve guarida entre nós sob o pálio da 
ditadura de Vargas, embora os reflexos da sua extinção tenham perdurado até 
1965, quando, também, foi restabelecida por ato revolucionário. 

No contexto assinalado, por ter sido recriada por ato de força a Justiça Fede
ral, os seus magistrados, freqüentemente, embora de forma injusta, têm sido 
chamados de filhos da ditadura. Em nome de visão tão distorcida da importan
te instituição em que se corporificou, mais de uma vez tentou-se a sua extinção, 
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como ocorreu durante a Constituinte que elaborou a atual Lei Maior e, mais recente
mente, mediante emenda constitucional apresentada pelo Deputado Hélio Bicudo, do 
PT de São Paulo, ocasião em que texto de substitutivo do Deputado Benito Gama, 
versando sobre a chamada reforma fiscal, pretendeu criar uma Justiça Tributária. 

Tais tentativas isoladas de extinguir ou reduzir a significação da Justiça 
Federal não obtiveram acolhida dos setores mais esclarecidos do Congresso 
Nacional e dos estudiosos da matéria. A tendência que tem prevalecido, com 
excelente recepção dos jurisdicionados e dos especialistas, refletida no texto 
constitucional, é a da sua ampliação, seja sob o aspecto horizontal, seja sob o 
aspecto vertical. Em outras palavras: a Justiça Federal não se restringe mais 
às capitais dos Estados, com a criação de numerosas varas em cidades 
interioranas; ademais, o extinto Tribunal Federal de Recursos desdobrou-se 
em cinco Tribunais Regionais Federais, alguns dos quais já tiveram a sua com
posição inicial ampliada, falando-se, cada vez mais, na criação de novas cor
tes federais com a redivisão da competência territorial daquelas já criadas. 

A realidade tem mostrado que a Justiça Federal não é uma Justiça da União e 
de suas autarquias e empresas públicas, mas uma justiça do povo em que litigam 
aqueles entes federais. Recrutados após enfrentarem difíceis provas seletivas, os 
Juízes Federais têm mostrado, no dia-a-dia, que não lhes cabe a pecha de 
fazendários, tão recriminada por Rui Barbosa, porquanto, na qualidade de 
eméritos especialistas de Direito Público e profundos conhecedores da legisla
ção federal, têm procurado atuar de forma isenta, dando a cada um o que é seu. 
São inúmeras as sentenças que, por inconstitucionalidade, ilegalidade ou abuso 
de poder, têm impelido os entes públicos federais a se submeter ao império da 
ordem jurídica, respeitando o direito dos cidadãos. A propósito, numerosos são 
os exemplos: liberação dos cruzados confiscados, inconstitucionalidade do em
préstimo compulsório, reajuste dos 147% dos aposentados, liberação do FGTS 
no caso de mudança de regime celetista para estatutário, aplicação da equivalên
cia salarial quanto aos financiamentos de imóveis sujeitos ao SFH. 

Nesse panorama, não será patriótico, diante de realidade tão transparente, 
propugnar por medidas que não sejam as de aprimorar a estrutura e a atuação 
dos órgãos da Justiça Federal. 

Os dados estatísticos que me foram fornecidos pelo Conselho da Justiça 
Federal mostram que o número de processos distribuídos à Justiça Federal de 
primeira instância, nos últimos quatro anos, foi multiplicado por dez. Passaram 
de 193.708, em 1988, para 1.968.702, no ano passado. Do total 1.191.709 foram 
julgados, achando-se em tramitação 776.993. Quanto aos Tribunais Regionais 
Federais, os processos distribuídos, nos últimos três anos, aumentaram de 110.168, 
em 1989, para 170.730, no ano de 1992. No período foram distribuídos 549.843 
processos, julgados 326.024, estando aguardando julgamento 223.819. 
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Diante desse quadro, afigura-se-me que deve ser seguida a atual política de 
criação e instalação de novas varas, nas capitais e nas cidades do interior, com a 
especialização de algumas para maior agilização dos serviços judiciais; quanto 
aos Tribunais Regionais Federais, segundo indiquem os estudos técnicos, devem 
continuar a ser ampliados ou criados novos. 

No plano administrativo, acreditamos que, em razão do crescimento signifi
cativo da Justiça Federal, impõe-se, cada vez mais, consubstanciar-se a atuação 
do Conselho da Justiça Federal, objetivando, por meio da aplicação de técnicas 
avançadas, normatizar a atuação da imensa máquina administrativa, visando à 
otimização da aplicação dos recursos públicos e ao aprimoramento constante 
dos seus servidores, para se obter eficiência cada vez maior quanto ao desempe
nho dos seus órgãos jurisdicionais. 

Quanto à reforma constitucional, creio que algumas medidas devem ser toma
das, objetivando ao descongestionamento dos serviços forenses, algumas com 
especial repercussão na Justiça Federal. Dentre elas, dever-se-ia dar força vinculante 
às súmulas dos Tribunais Federais referentes às instâncias inferiores, tornando obri
gatória a observância pela administração dos verbetes dos Tribunais Superiores. 
Com tal proceder, penso se evitaria que o Poder Judiciário continuasse a ser usado 
pela União e outros entes federais para postergar a satisfação de suas obrigações, 
especialmente de ordem previdenciária, relativas ao sistema habitacional e outras 
decorrentes de causas com grande impacto social. Hoje em dia, os juízes perdem 
grande parte do seu tempo para examinar feitos repetitivos e os servidores judiciários 
para a prática de atos processuais semelhantes, com grandes e injustificáveis despesas 
relativas a material e vencimentos pagos pelo Poder Público, além de causar delongas 
quanto ao exame e julgamento de feitos relevantes. 

Impõe-se, ainda, quanto aos precatórios, que se encontre solução para a adaptá
los à realidade inflacionária em que vivemos, evitando os constantes pedidos de 
atualização de cálculos, com a perpetuação do andamento dos feitos pertinentes. 

Em suma, para concluir, acredito que a estruturação da Justiça Federal na 
atual Constituição, com a competência que lhe foi definida, deu-lhe notável sig
nificação no âmbito do Poder Judiciário, com as sensíveis modificações ocorri
das no texto constitucional anterior, no sentido de prestigiá-la. Penso que, por 
ocasião da revisão da Constituição, deve-se propugnar pela manutenção das 
conquistas obtidas, sem prejuízo de alguns aperfeiçoamentos de ordem não
substancial. Essa deve ser a principal bandeira dos Juízes Federais . 

• Palestra proferida em 25 de maio de 1993, 
por ocasião do "Encontro Nacional de Magistrados". 




