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Aniversariantes
Hoje:  Dr. Durval Carneiro Neto, juiz fe-
deral da 2ª Vara da Subseção de Feira 
de Santana, André Macedo do Nasci-
mento (8ª Vara), Rafael Santos Bispo 
(10ª Vara) e Uilcarla Carvalho de Souza 
(12ª Vara).Amanhã: Áureo Buttenben-
der (Ilhéus), Flávia Patrícia da Silva 
Garcia-Rosa (9ª Vara), Dominique Oli-
veira Novaes Teixeira (Barreiras), Tia-
go Santos Lisboa (11ª Vara), Francisco 
Almeida Rios Filho (20ª Vara) e Felipe 
Dias Bispo (Barreiras).

Parabéns!!!

Mulheres da Justiça Federal que fazem a diferença
A última edição da Revista B+ traz uma 

grande reportagem em homenagem às mu-
lheres baianas que fazem a diferença em 
seus ramos de atuação. Entre as 10 sele-
cionadas estão a ministra Eliana Calmon, 
do STJ e a juíza federal Cláudia Tourinho, 
da 21ª Vara.

Reproduzimos, a seguir, trechos da re-
portagem de Pedro Hijo que destaca a atu-
ação das duas magistradas:

Eliana Calmon
Ombudsman do Poder

Primeira mulher a integrar o STJ, a mi-
nistra Eliana Calmon é símbolo de um judi-
ciário mais aberto e transparente

Aos 68 anos de idade, a ministra Eliana 
Calmon diz sentir falta de Salvador, sua ter-
ra natal. “Sinto saudades do mar, de quan-
do morava no bairro do Canela e podia ca-
minhar na beira da praia”, lembra. Faz 24 
anos que ela é uma moradora de Brasília, 
transferida para lá depois de ser promovida 
ao TRF da capital do país e teve que se 
adaptar à nova realidade. Mas Eliana não 
tem medo de mudanças. 

Quando se tornou corregedora do CNJ, 
em 2010, trouxe com ela a responsabilida-
de de fiscalizar o desempenho de juízes de 
todo o país. Logo em seu discurso de pos-
se, anunciou que teria tolerância zero com 
qualquer desvio do judiciário. A promessa 
foi cumprida. Ao deixar o cargo, dois anos 
depois, a ministra conseguiu firmar o seu 
nome como um dos que mais revoluciona-
ram o poder sem ceder à politicagem bara-
ta. Quando expôs as mazelas e a conduta 
irregular de uma série de juízes, virou sím-
bolo de idoneidade e deu o primeiro passo 
para um judiciário mais transparente.

Sem medo de falar, a ministra protago-
nizou polêmicas e foi, muitas vezes, o cen-
tro das discussões, principalmente após 
dizer, em entrevista, que estaria sendo 
atrapalhada por “bandidos que estão es-
condidos atrás da toga”, referindo-se aos 
juízes corruptos. “Eu sou uma pessoa que 
sempre chamo as coisas pelo nome que 
elas têm”, diz. “O poder judiciário ficou 

hermético e nós não podemos ter cortinas 
de fumaça, porque estamos trabalhando 
com interesse público”, completa. 

Em sua gestão foi aberto um número 
recorde de processos para apurar a condu-
ta irregular dos juízes, além disso, Eliana 
Calmon fomentou a quebra de sigilo sobre 
dados dos rendimentos dos magistrados, 
expulsou corruptos de seus cargos e dimi-
nuiu práticas que permitiam às autoridades 
receber vários salários extras. “Eu agi com 
transparência”, diz. “Eu entendia que não 
era possível passar a mão por cima da cor-
rupção e encontrei muitos desafios, prin-
cipalmente, pela má gestão acompanhada 
desse sigilo absoluto de ninguém saber 
como administrar a coisa pública”.

Os desafios surgiram muito antes de Cal-
mon se tornar corregedora. Primeira mulher a 
integrar o STJ, ela teve que vencer o chama-
do “Clube do Bolinha do Tribunal”, como ela 
mesma diz. Eliana Calmon tem suas raízes 
fincadas no movimento feminista dos anos 
70 e diz que se o preconceito existiu, para 
ela, nunca teve importância. Mas, ela sabe 
o peso de ser mulher em um meio domina-
do por homens. “Quando me candidatei a 
uma vaga, muitos colegas me disseram que 
ainda não era hora de uma mulher ocupar 
aquele cargo, respondi que só conhecia a 
Constituição, e por ela não havia diferença 
entre homens e mulheres”, diz.

Hoje, Eliana Calmon chefia a escola de 
jovens magistrados, Enfam, e se diz otimis-
ta com o quadro dos alunos. “Eu tenho en-
contrado ao longo da minha carreira uma 
série de jovens juízes magníficos, e que 
querem mudanças, tenho de acreditar na 

juventude e na força deste discurso pela 
modernidade”, diz a ministra. 

Cláudia Tourinho
Justiça Eficiente

Juíza federal de Salvador, Cláudia Tou-
rinho, é a responsável por dar uma nova 
cara a Vara responsável por causas previ-
denciárias e agilizar os processos referentes 
ao setor. Sua gestão serve de modelo para 
outros estados do país.

Quem vê todo o trabalho realizado pela 
juíza federal Cláudia Tourinho frente à 21ª 
Vara de Juizados Especiais da Bahia não 
imagina que ela tenha alguma vez na vida 
titubeado sobre qual profissão deveria es-
colher para seguir. Por sempre ter vivido no 
meio jurídico (sua família paterna é forma-
da quase toda por juízes), Cláudia sempre 
teve uma rejeição à carreira de direito pela 
grande demanda de trabalho que a afasta-
va de seu pai. Mas, por alguns acasos da 
vida, ela seguiu o caminho da família e, 
hoje, não se vê fazendo outra coisa. Desde 
então, Cláudia já foi assessora de subpro-
curador-geral da República e promotora de 
Justiça no Distrito Federal, só para citar al-
guns cargos.

Foi em 2006, de volta a Salvador, que 
Cláudia Tourinho assumiu o controle de 
uma das seis Varas da cidade. Na época, 
encontrou cerca de 18 mil processos es-
perando por conclusão e uma equipe de-
sestimulada. Começou com uma triagem, 
separando os casos por assunto para or-
ganizar a casa. Aos poucos, foi mudando 
a equipe e escolhendo profissionais que se 
dedicavam a trabalhar com mais rapidez 
e incentivando esses servidores. “A cada 
pacote com mil processos que nós conse-
guíamos dar um resultado efetivo, a gente 
organizava uma festinha para comemorar, 
o que estimulava a produção”, diz Cláudia. 
Desde que assumiu, o número de proces-
sos na Vara caiu para 2.000.

O desafio foi grande. A Vara coordenada 
por Cláudia recebe causas primariamente 
voltadas para as questões previdenciárias, 
o setor com o maior número de proces-
sos que tramitam nos juizados especiais, 
segundo pesquisa recente do Ipea. Além 
disso, estas causas demandam a presen-
ça de uma série de outros profissionais, 
como médicos ortopedistas para perícia, 

que, na maioria das vezes, estão em fal-
ta. Para resolver este problema, Cláudia 
realiza mutirões aos sábados chamando 
médicos e servidores, enxugando o núme-
ro de pendências e diminuindo o tempo de 
espera para a resolução dos casos. “Nós 
trabalhamos muito com pessoas idosas, 
pessoas doentes, gente que precisa da-
quele resultado”, diz a juíza, “temos que 
trabalhar encarando cada processo como 
se fosse uma vida, é preciso ter essa sen-
sibilidade”, completa.

A gestão serve de modelo para outros 
estados do país e a região que engloba a 
Vara coordenada por Cláudia Tourinho tem 
elevados índices de produtividade, segundo 
pesquisa do Conselho Nacional de Justiça. 
“A casa realmente precisava de mudanças 
e fico feliz por ter ajudado, é um trabalho 
muito gratificante”.

4ª Jornada de Palestras 
para Estagiários 
de Nível Médio 

A Comissão de Ação Social da DIREF, 
atendendo a solicitação da SEDER promo-
ve durante esta semana a 4ª Jornada de 
Palestras para Estagiários de Nível Médio 
da Justiça Federal direcionada aos estagi-
ários recentemente aprovados na seleção 
organizada pela Seccional. 

As palestras ocorrerão nas dependên-
cias do Restaurante de 8 a 12 de abril, das 
14h às 16h  e objetivam facilitar a maior 
integração dos estagiários à Justiça Fede-
ral; capacitá-los para a boa atuação fun-
cional sob os pontos de vista de adequação 
de postura, noções de ética, sigilo, boas 
maneiras, apresentação pessoal, compro-
metimento na execução das tarefas, pon-
tualidade, assiduidade etc; promover o 
enriquecimento da experiência do estágio 
com informações complementares e úteis 
ao desempenho profissional e ao bom ajus-
tamento social; prepará-los para, no futuro, 
ter maior facilidade para inserção no mer-
cado de trabalho.

Hoje, na abertura, o juiz federal diretor 
do Foro Ávio Novaes apresentará o objetivo 
da Jornada e as expectativas da Justiça Fe-
deral em relação aos estagiários. 

Em seguida haverá palestras das servido-
ras Rosane Cerqueira, Carla Fugiwara, Graça 
Lessa, Ana Maria Dantas e Patrícia Farias.

Amanhã será a vez das pelestras sobre 
Etiqueta Social, com a servidora aposenta-
da Iolanda Dórea e também sobre preven-
ção e superação do problema das drogas.
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Torneio de futebol e confraternização 
de servidores, terceirizados e 
estagiários da Justiça Federal

Para todo o pessoal que gosta de jogar futebol e bater um bom papo, está agendado 
para o próximo dia 13/04, a partir das 8h, no Clube Social do SINDJUFE-BA, um torneio 
de futebol entre servidores, terceirizados e estagiários da Seção Judiciária e dos JEFs.

Para o torneio de futebol serão formadas quatro equipes, sendo duas do pessoal que 
trabalha no prédio dos JEFs e outras duas equipes integradas por aqueles que trabalham 
no prédio sede da nossa Seccional.  O torneio será em disputa quadrangular com uma 
disputa final entre os vencedores quando será conhecida a equipe campeã. 

Após o torneio, haverá uma confraternização na área de lazer do clube onde será feito 
um churrasco para os participantes do evento. As equipes já estão sendo formadas e as 
listas de adesão estão com os responsáveis de cada prédio. Na Sede, com Sérgio Alves 
(Delta/SECAM) e nos JEFs, Edilberto Santana (Tectenge).

A taxa de adesão é de R$ 20,00 por participante.  


