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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dr. Ávio Mozar José Ferraz de No-
vaes, juiz federal diretor do Foro, Caro-
line Angélica Souza (22ª Vara), Cloves 
de Araújo Júnior (Feira de Santana), 
Osni Araujo Pereira (Alagoinhas) e Ra-
fael Sena (NUCOI). Amanhã:  Dr. Pedro 
Braga Filho, juiz federal da 19ª Vara, 
Ricardo Figueiredo Lima (22ª Vara), 
Cecília Vicentini Ewald e Pâmela Souza 
dos Santos (ambos da 16ª Vara). 

Parabéns!!!

Agentes de Segurança Judiciária
desta Seccional fazem transporte
e segurança de membros do CNJ

correições realizadas nas cidades 
de Euclides da Cunha, Monte 
Santo e Cansanção. Após, segui-
ram para uma nova solicitação, 
desta feita partindo de Barreiras, 
Coribe, Posse e Brasília.  

Em ambas as correições, o 
alerta era de alto risco. Ao final, 
depois de mais de 5.300 km 
percorridos, os juízes e asses-
sores elogiaram a atuação dos 
agentes. 

Participaram da missão os 
agentes Luiz Augusto Oliveira Almeida, 
Washington Dias Pereira, Clésio Vicenti-
ni Silotti, Marco Antônio Oliveira Aguiar e 
Marco Antônio Pereira. 

A SEVIT, via NUCRE/DIREF, vem efetu-
ando constantes treinamentos e capacita-
ção de todos os agentes de segurança da 
Justiça Federal na Bahia, conforme preco-
niza a Lei 11.416/2006, assim como ad-
quirindo diversos materiais de segurança e 
proteção com objetivo de atuar conforme 

Eliana Calmon: juiz 
fazedor de processos 
é coisa do passado

A ministra Eliana Calmon conclamou os 
55 juízes que participam do III Curso de Ini-
ciação Funcional de Magistrados a conforma-
rem o Poder Judiciário do futuro em sintonia 
com os anseios da sociedade. “Espero que 
vocês quebrem o modelo. Estou convencida 
que o Judiciário poderá mudar os destinos 
de nosso país e é essa a função do magistra-
do do século XXI”, afirmou a ministra ao abrir 
o curso da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados. 

Eliana Calmon foi enfática ao cobrar os 
30 juízes do TJ do Paraná e os 25 do TJ do 
Piauí a assumirem as prerrogativas estipu-
ladas pela Constituição de 1988. “O juiz 
fazedor de processo é coisa do passado. 
Hoje, o magistrado tem de atuar politica-
mente, tem de participar da administra-
ção da Justiça e tem de ser consequente 
em suas decisões. Por isso não pode mais 
ficar isolado”, afirmou a ministra. 

“Se você não conhece a sociedade a que 
serve, vai servir muito mal a essa socieda-
de”, disse a diretora-geral da Enfam, ao res-
saltar a necessidade de os juízes manterem 
uma interlocução madura e permanente 
com os diferentes atores político-institucio-
nais que atuam em sua realidade funcional. 
“Quem mais identifica o bom juiz é a socie-
dade, não as estatísticas”, completou. 

Curso de Formação de Novos Juízes Federais 
Substitutos inicia sua etapa prática

Foi iniciada nesta segunda-feira, 15 de 
abril, a etapa prática do “Curso de Forma-
ção dos Novos Juízes Federais Substitutos”. 
Com coordenação do juiz federal Antônio 
Oswaldo Scarpa, o módulo prático do cur-
so, que teve sua fase teórica realizada em 
Brasília, permitirá aos novos magistrados a 
vivência nas varas federais.

O diretor do Foro desta Seção Judiciá-
ria, juiz federal Ávio Novaes, não pode es-
tar presente na abertura do evento devido 
a compromissos familiares urgentes, mas o 
juiz federal Antônio Oswaldo Scarpa, que 
abriu a segunda etapa do curso, agradeceu 
todo o apoio recebido do diretor do Foro 
que, gentilmente, atendeu a tudo quanto 
foi solicitado. Dr. Scarpa agradeceu tam-
bém pelo empenho de todos os servidores 
que se envolveram na organização do Cur-
so e parabenizou os novos juízes do 14º 
Concurso do TRF da 1ª Região, desejando 
sucesso em suas carreiras. Dando as boas-
vindas, estiveram presentes também os 
magistrados tutores Salomão Viana, Saulo 
Casali Bahia, Cláudia Tourinho, João Paulo 
Pirôpo e Igor Matos Araújo. Também serão 
tutores do curso os magistrados Dirley da 
Cunha Jr e Fábio Roque da Silva Araújo, 
ausentes no primeiro dia por compromissos 
anteriormente assumidos.

Além do treinamento prático por meio 
da vivência jurisdicional, um dos objetivos 
do “Curso de Formação dos Novos Juízes 
Substitutos” é despertar a sensibilidade 
para a compreensão do Direito, de forma 
que o juiz não seja apenas um técnico, mas 
também um humanista. “Nós não podemos 
enxergar o processo como algo frio, existe 

um drama humano por trás dele. Cada pro-
cesso precisa ser resolvido com sensibili-
dade e a maior rapidez possível”, explicou 
Scarpa. Ele destacou, ainda, a importância 
dos Juizados Especiais, que dão mobilida-
de aos processos e aproximam a Justiça da 
população.

Em seguida, o magistrado falou sobre 
o desafio de trabalhar com novas mídias 
e sobre o perfil do novo juiz, que, segundo 
ele, é um sujeito democrático contemporâ-
neo, menos formalista, politizado e preocu-
pado com a aplicação dos direitos funda-
mentais. Scarpa enfatizou que o juiz não 
pode esquecer que é um servidor e que, 
como tal, a sua função é servir. “O juiz tem 
apenas uma função de maior responsabili-
dade, mas o seu trabalho é tão importante 
quanto o dos outros servidores”, disse.

Intitulado “Curso de Formação Inicial: 
suporte de introdução à atividade jurisdi-

cional”, a capacitação foi oferecida pela Es-
cola de Magistratura Federal da 1ª Região 
- Esmaf. As atividades tiveram início no dia 
25 de fevereiro e o conteúdo foi composto 
por palestras ministradas por desembarga-
dores, juízes federais titulares e substitutos, 
professores e especialistas, organizadas em 
12 módulos temáticos. A cerimônia de en-
cerramento, no dia 12/04, marcou o fim 
dos 11 módulos que compuseram a parte 
teórica do curso.

A nova etapa do “Curso de Formação 
dos Novos Juízes Substitutos”, voltada para 
o julgamento prático e real de processos, 
ocorrerá até 10 de maio simultaneamente 
nas Seccionais da Bahia, Minas Gerais e 
Distrito Federal. Na Seção Judiciária do Es-
tado da Bahia, 15 novos juízes estão fazen-
do parte da formação onde participarão do 
julgamento de processos em varas cíveis, 
criminais, de execução fiscal e juizados es-
peciais federais.

as novas recomendações do CNJ e a Lei 
12.694, de 24 de julho de 2012. 

Dentre algumas alterações introduzidas 
pela lei está a utilização de agentes do qua-
dro de segurança institucional (art. 9º,§ 1º, 
II) na proteção de autoridades ameaçadas, 
assim como a inclusão dos agentes de se-
gurança judiciária dentre as categorias au-
torizadas a portar arma de fogo, segundo 
alteração no estatuto do desarmamento 
(art. 6º, XI da Lei 10.826/2003). 

A Seção Judiciária da Bahia, em novem-
bro de 2012, após solicitação do Conselho 
Nacional de Justiça, prestou apoio na con-
dução e escolta de membros (magistrados 
convocados e assessores) do CNJ. 

Após autorização do diretor do Foro, 
juiz federal Ávio Novaes, foram disponibi-
lizados viaturas e Agentes de Segurança 
Judiciária do Grupo Especial (GES), desta 
Seção Judiciária, que prestaram apoio em 

CCJ do Senado aprova 
indicação do juiz federal 
Saulo Casali para o CNJ

Por unanimidade, foi aprovada ontem, 
na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado, a indicação do juiz 
federal Saulo José Casali Bahia para inte-
grante do Conselho Nacional de Justiça. 

Em sua sabatina, o magistrado disse 
que não há inconstitucionalidade na cria-
ção de TRFs por emenda constitucional. O 
tema ganhou polêmica após o presidente 
do STF e do CNJ, Joaquim Barbosa, criti-
car a aprovação da PEC 544/2002.

Ele é contrário ao patrocínio de en-
contro de juízes por entidades privadas 
e condenou o “filhotismo” – termo que 
usou para classificar a atuação de advo-
gados filhos de ministros de tribunais nas 
cortes em que os pais ocupam assento.

Dr. Saulo Casali disse que  a con-
cepção clássica do juiz como mero 
aplicador da lei vem sendo modificada. 
“Não existe suposta neutralidade do 
intérprete. O juiz vai levar seus valores 
e sua construção teórica. Mas não se 
pode conceber que preferências pes-
soais do julgador prevaleçam e pre-
ponderem. Não se pode desejar um 
alternativismo. A decisão judiciária se 
legitima pela capacidade de ser com-
preendida e absorvida pela comunida-
de. O juiz vai buscar uma solução que 
pareça justa a todos”, explicou.

Após a votação, os senadores aprova-
ram urgência para exame da indicação do 
juiz federal Saulo Casali pelo Plenário.


