
Aniversariantes
Hoje: Maria Elieide Machado Leite Ma-
galhães (NUCAF), Waldelino Barbosa 
de Santana Junior (19ª Vara) e Aiesca 
de Carvalho Mendes (Itabuna). Amanhã: 
Dr.Eduardo Gomes Carqueija, juiz fede-
ral da Subseção de Juazeiro, Emilio Paim 
Otero (NUCOI), Maria de Fátima Mendes 
Senna (11ª Vara), Martina Matos Olivei-
ra (Alagoinhas), Ana Paula Gonçalves 
Lins (Juazeiro), Mateus Reis da Silva (5ª 
Vara), Tainá Prata de Araujo (12ª Vara) e 
Abigail Melo (Delta). Parabéns!!!
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As ex-servidoras da 16ª Vara se reuni-
ram no final do ano passado, na casa da 
colega Érica Bezerra, para matar um pouco 
as saudades. Na foto, em pé, a partir da 2ª 
à esquerda: Rita de Cássia, Aline Trevisan, 
Patrícia Leite, Denise Nóbrega, Valmira 
Dórea, Érica Bezerra e Nefertiti Fialho. E 
sentadas, a partir da esquerda: Elizabete 
Marques, Altenir “Vitória” Carvalho, Lore-
na Ribeiro, Cecília Vicentini, Karina Coelho 
e Rosana Lins. As colegas realizaram o 
tradicional amigo secreto e curtiram o por-
do-sol no Farol da Barra, aproveitando que 
a anfitriã reside no edifício Oceania, com 
vista privilegiada para o Farol.

 A sede da Justiça Federal em San-
ta Catarina recebeu, nos dias 17 e 18 
de dezembro de 2012, a visita do dire-
tor do Foro da Justiça Federal na Bahia, 
juiz federal Ávio Novaes. O objetivo foi 
conhecer o sistema integrado de precató-
rios, que levou o juiz a visitar, também, o 
Tribunal de Justiça e o TRT. O magistrado 
esteve acompanhado dos servidores Fá-
bio Damasceno e Ilton Leão, das áreas 
de cálculo e tecnologia, assim como de 

Juiz federal Saulo Casali Bahia integra
Núcleo de Cooperação Judiciária da 1ª Região

O juiz federal titular da 11ª Vara da 
Seção Judiciária da Bahia, Saulo José 
Casali Bahia, integra o Núcleo de Coope-
ração Judiciária da 1ª Região.

O Núcleo foi criado em setembro de 
2012, instituído no âmbito da Justiça Fe-
deral da 1ª Região pela Portaria Presi/Ce-
nag 339 e a sua primeira reunião ocorreu 
em 11/12/2012 com a diretora do Foro da 
Seção Judiciária do DF, Gilda Sigmaringa 
Seixas, a desembargadora federal Mônica 
Sifuentes, o juiz federal em auxílio à Presi-
dência, Carlos Augusto Pires Brandão, os 
diretores de Foro e juízes de cooperação 
integrantes do núcleo das seccionais do 
Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, 
Goiás, Maranhão, Minas Gerais Mato 
Grosso, Piauí, Rondônia e Tocantins. 

A reunião teve por objetivo a troca 
de experiências e sugestões das seccio-
nais para o funcionamento do núcleo a 
fim de embasar a elaboração do plano 
preliminar de ação para 2013. “Nesta 
reunião, nosso objetivo foi mapear as 
demandas de cada seccional e conhe-
cer o que já está sendo feito. O que é 
muito bonito nessa experiência é que 
somos os construtores desse projeto”, 
afirmou a desembargadora federal Mô-

nica Sifuentes, integrante 
do Núcleo em 2º grau. 

Segundo o juiz federal 
Saulo Casali, a justiça sem-
pre teve, dentro do âmago 
dos magistrados, uma pou-
ca aceitação à ideia da efi-
ciência. “Somente em 2009 
o CNJ, pela primeira vez, 
após décadas de funcio-
namento do Judiciário no 
país, estabeleceu as metas, 
mostrando que nós tínha-
mos que ter padrões míni-
mos comuns, que devíamos 
satisfação pela demora, que 
não poderíamos ficar com 
processos conclusos por anos sem julga-
mento, que tinhamos que cumprir metas 
de produtividade, presteza e eficiência. 
Os frutos já começaram a ser colhidos 
e esta ação do CNJ é importantíssima 
para a transformação da instituição e da 
ideia que o jurisdicionado fazem dela”.

Para o magistrado, pouco a pou-
co vai se formando uma nova cultura: 
“uma cultura em uma organização não é 
transformada da noite para o dia, é um 
processo paulatino, afinal de contas é 

uma organização humana e os padrões 
culturais tendem a se repetir e a que-
bra de paradigmas é lenta. Há pessoas 
arraigadas a procedimentos ultrapassa-
dos, mas há uma renovação natural nos 
quadros e nas mentalidades”, afirmou 
Dr. Saulo Casali.

Na visão do representante da nossa 
Seção Judiciária da Bahia no Núcleo de 
Cooperação Judiciária, é dentro dessas 
políticas de eficiência, controle e celeri-
dade que nasce a iniciativa do Núcleo. 
“Há, no Judiciário, uma interferência 
em que várias instâncias, vários graus 
e vários ramos participam com neces-
sidade de providências no Ministério da 
Justiça, no Poder Executivo, no Ministé-
rio das Relações Exteriores, há tratados 
internacionais e a cooperação judiciária 
envolve esses órgãos nacionais e estran-
geiros de outros poderes. 

Os juízes de cooperação deverão, en-
tre outras atribuições, fornecer todas as 

informações necessárias para permitir a 
elaboração eficaz de pedido de coope-
ração judiciária, bem como estabelecer 
os contatos diretos adequados. Deverão 
também identificar soluções para os pro-
blemas que possam surgir no processa-
mento dos pedidos de cooperação.

A diretora do foro da Seção Judiciária 
do DF, Gilda Sigmaringa Seixas, destacou 
a importância do núcleo para a coopera-
ção entre juízes dos diferentes ramos do 
Judiciário. “O juiz de cooperação poderá 
intermediar o andamento das demandas 
e agir como diplomata entre as justiças 
Federal, Estadual, do  Trabalho, Eleitoral 
e Militar para conferir mais celeridade à 
prestação jurisdicional”, destacou Gilda.

O objetivo é institucionalizar meios 
para dar maior fluidez e agilidade à co-
municação entre os órgãos do judiciá-
rio e outros operadores, não só para o 
cumprimento de atos judiciais, mas para 
harmonização de procedimentos com a 
participação de todas as instâncias na 
gestão judiciária. 

Os núcleos de cooperação judiciária 
têm a função de sugerir diretrizes de ação 
coletiva, harmonizar rotinas e procedi-
mentos, bem como atuar na gestão cole-
tiva de conflitos e na elaboração de diag-
nósticos de política judiciária, propondo 
mecanismos de gestão administrativa e 
processual.

Os membros do Núcleo atuarão como 
juízes de cooperação e integrarão a Rede 
Nacional de Cooperação Judiciária, po-
dendo atuar em comarcas, foros, polos 
regionais, unidades da Federação ou em 
unidades jurisdicionais especializadas.

Diretor do Foro visitou
Seção Judiciária de Santa Catarina

servidora da área de precatórios do TRT 
do Estado da Bahia.

Na Justiça Federal de Santa Catarina, 
o juiz federal Ávio Novaes conheceu di-
versos núcleos da Secretaria Administra-
tiva e disse ter ficado surpreendido com o 
avanço tecnológico. “Além de ser muito 
bem recebido, estou levando as experi-
ências vistas de forma objetiva e os atos 
normativos que geraram estas conquis-
tas de Santa Catarina”, comentou. “Es-
tou levando elementos que vão ajudar a 
desenvolver a Seção Judiciária do meu 
Estado”, concluiu.

A Diretora Administrativa da Seção 
Judiciária de Santa Catarina, Helena Ga-
lafassi, na foto ao lado do diretor do Foro, 
recepcionou os visitantes.

Matando as saudades


