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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  - Hoje: Hêica Sou-
za Amorim (13ª Vara), Patrícia Leite 
Souza (16ª Vara), Dinalvo Rodrigues 
Júnior (Guanambi), Maria There-
za Chukr (Alagoinhas) e Cleópatra 
Freitas (Stefanini). Amanhã: Arian 
Moraes (Teixeira de Freitas), Manoel 
Sepúlveda (NUCOD), Barbara Bel-
mira Santos (Juazeiro), Lucas Kepha 
Souza (15ª Vara) e Flávio Cardoso 
(Áquila). Parabéns!!!

“Não vejo alternativa para a melhor prestação 
jurisdicional do que a criação dos novos TRFs”

Entrevista com o juiz federal Saulo José Casali Bahia
O juiz federal Saulo José Casali Bahia, 

da 11ª Vara, foi, há algumas semanas, 
sabatinado pela Comissão de Constituição 
de Justiça do Senado, quando seu nome 
foi aprovado, por unanimidade, para o car-
go de conselheiro do Conselho Nacional e 
Justiça. Em seguida, o magistrado teve a 
aprovação referendada por larga maioria 
no Plenário da mesma Casa Legislativa. 
Leia a entrevista que o futuro conselheiro 
concedeu ao JFH onde responde a per-
guntas sobre diversos temas que estão na 
ordem do dia.

Justiça Federal Hoje - Como foi a sa-
batina no Senado?

Juiz federal Saulo Casali - Houve mui-
ta cordialidade. Os senadores pergunta-
ram muitas coisas como, por exemplo, a 
minha posição sobre a criação dos novos 
TRFs e sobre o patrocínio privado para 
eventos promovidos pelas associações de 
magistrados. Agora aguardo apenas o ato 
da Presidência da República para compor 
o CNJ. A data da posse deve coincidir com 
o término do mandato do atual ocupante 
da vaga. O CNJ é composto por 15 con-
selheiros, sendo nove magistrados, dois 
membros do Ministério Público, dois ad-
vogados e dois cidadãos de notável saber 
jurídico e reputação ilibada com mandato 
de dois anos. As vagas de juiz federal e de 
desembargador federal no CNJ são preen-
chidas por nomes escolhidos pelo Plená-
rio do Superior Tribunal de Justiça que por 
unanimidade escolheu o meu nome e o do 
desembargador Guilherme Calmon. Este já 
substituiu o desembargador Tourinho Neto, 
que se aposentou, e eu vou substituir o juiz 
federal Sílvio Luis da Rocha.

JFH - Deve ser um prestígio muito 
grande  para o senhor ter sido escolhido, 
entre todos os juízes federais do Brasil, 
para esta função de conselheiro.

Saulo Casali - Acredito que o STJ tenha 
utilizado alguns critérios para esta escolha 
do meu nome. Posso ressaltar apenas o 
fato de ter atuado em auxílio à Corregedo-
ria do Conselho da Justiça Federal; a coor-
denação que exerci do Mutirão Judiciário 
em Dia no TRF da 1ª Região, prestando 
contas diretamente ao CJF e ao CNJ e a 
minha própria atividade como juiz auxiliar 
da Corregedoria do TRF da 1ª Região e juiz 
auxiliar da Presidência do mesmo Tribunal. 
Tudo isso junto com a experiência de 20 
anos acumulados na Magistratura Federal 
e 23 anos aproximadamente na Magistra-
tura como um todo, já que fui juiz estadual 
por três anos. Essas atividades contam um 
pouco para a escolha.  Eu atuei praticamen-
te em todos os ramos de jurisdição, exceto 
a Justiça Militar. Atuei como juiz eleitoral 
de primeiro e segundo graus, como juiz es-
tadual, federal e até como juiz do trabalho, 
pois era magistrado em uma comarca que 
não era jurisdicionada pela Justiça do Tra-
balho, então eu acumulava a jurisdição.

JFH - Como o senhor vai conciliar as 
funções no CNJ, no TRE e na 11ª Vara?

Saulo Casali - O regimento interno do 
CNJ permite o afastamento do juiz da sua 
vara de origem, mas ainda não decidi o que 
farei. No caso do TRE eu tenho um man-
dato a cumprir e posso me afastar ou não, 
mas pretendo concluir o mandato no TRE.

JFH - Qual é exatamente a função de 
um conselheiro do CNJ?

Saulo Casali - A Presidência é exercida 
pelo presidente do Supremo e a Correge-
doria é ocupada por um ministro do STJ, 
atualmente o ministro Francisco Falcão, 
mas já foi ocupada pela ministra Eliana 
Calmon e pelo ministro Gilson Dipp. Os 
demais conselheiros concorrem na distri-
buição de todos os processos de natureza 
variada. Existem desde questões disciplina-
res, de fiscalização de atividades de órgãos 
judicantes em todas as esferas da Justiça 
e existe o caráter regulador e regulamen-
tador dessas atividades, atos normativos 
são emanados do CNJ. O CNJ possui uma 
importante função no planejamento para o 
Poder Judiciário como um todo e no aper-
feiçoamento da prestação jurisdicional. O 
Conselho possui dezenas de campanhas e 
programas em andamento, voltados à con-
ciliação, mutirões carcerários, medidas al-
ternativas, processo eletrônico, sistemas de 
controles e acompanhamento de ações de 
improbidade, interceptações telefônicas, 
programa pai presente, fórum do Judiciário 
para a Saúde, projeto Começar de Novo, 
sistema nacional de bens apreendidos, ca-
dastros nacionais de adoção e de processos 
de relevância social – Justiça Plena, e mui-
tas outras. Os conselheiros se dividem na 
coordenação ou participação nos projetos 
e comissões, além dos votos em todos os 
processos. 

JFH - Qual a sua opinião sobre a PEC 
que criou quatro novos TRFs?

Saulo Casali - Nós, na condição de ju-
ízes, integramos as primeiras comissões 
ainda na época em que a proposta estava 
no Senado. Atuamos diretamente em prol 
da sua aprovação no Senado. Na Câmara 
dos Deputados sempre insistimos na ur-
gência e necessidade da criação de novos 

Tribunais Regionais Federais. 
O 2º grau federal vive uma so-
brecarga de trabalho e isso fica 
muito evidente quando se com-
para as Justiças do Trabalho e 
Estadual com a Justiça Federal 
em 2º grau. 

Desde 1987, o número de 
juízes federais aumentou propor-
cionalmente várias vezes mais 
que o número de desembargado-
res federais. Se não me engano, 
no primeiro grau o aumento foi 
de mais de 600%, enquanto que 
no segundo grau o aumento foi 
de apenas 89%. Os números da 
taxa de congestionamento são 
muito superiores no 2º grau fe-
deral. Esta taxa é de 66% para 

a Justiça Federal contra 24% para a Justiça 
do Trabalho ou 49% para a Justiça Estadu-
al. Estudos mostram que o número médio 
de processos novos por gabinete de desem-
bargador federal chega a 3.919 processos 
por ano, número várias vezes superior ao 
número médio de processos novos por ano 
nas Justiças Estadual (1.164) ou Trabalhista 
(1.223). Ainda no segundo grau, a Justiça 
Federal tem uma média de 4.350 proces-
sos julgados por ano, e cerca de 13.605 em 
tramitação, contra 1.465 julgados por ano e 
2.036 em tramitação nos gabinetes na Jus-
tiça do Trabalho. Isto faz com que haja um 
enorme atraso no julgamento dos recursos e 
a sociedade brasileira é prejudicada. A ins-
talação dos novos tribunais é uma solução 
para este problema. 

A criação de Câmaras Regionais nos 
moldes das Turmas Recursais é medida 
meramente paliativa. Imaginar que Turmas 
Recursais possam absorver competências 
de Tribunais Regionais Federais é pratica-
mente a recriação dos Tribunais de Alça-
da, extintos com a Emenda 45. Falar que 
Câmaras Regionais possam evitar a criação 
dos TRFs é um engano, porque somente se 
poderia criar essas Câmaras ou Turmas com 
a ampliação do número atual de desem-
bargadores nos TRFs. Então haveria novos 
desembargadores atuando nas Câmaras 
Regionais, com seus staffs e ocupando pré-
dios. Praticamente seria um tribunal insta-
lado onde a Câmara Regional fosse atuar, 
sem nome de Tribunal. Não vejo alternativa 
para a melhor prestação jurisdicional do 
que a criação dos novos TRFs. 

JFH - A que o senhor atribui a dificul-
dade na promulgação da PEC?

Saulo Casali - Há uma alegação de ví-
cio de iniciativa e outra de vício de trami-
tação. Essa questão de vício de tramitação 
parte da alegação de que o texto aprovado 
pelo Senado foi alterado na Câmara. Esse 
problema pode ser facilmente contornado 
porque não houve alteração substancial. Se 
adotássemos tal entendimento, de que esse 
tipo de alteração de redação sem caracte-
rística de essencialidade é um problema, 
dezenas de PECs, como a PEC das domés-
ticas, não seriam promulgadas.

Com relação ao argumento do vício de 
iniciativa, o artigo 96 da Constituição Fe-
deral prevê que a criação e a extinção de 
tribunais inferiores deverá ser de iniciativa 
do Supremo Tribunal Federal e tribunais su-
periores. A assessoria legislativa do Senado 
já afastou esse argumento há muito tempo 
simplesmente porque os tribunais superio-
res não possuem iniciativa para emenda 
constitucional e não se está aqui a cuidar 
de um projeto de lei que cria novos tribu-
nais, mas sim de uma emenda constitucio-
nal. Se nós fossemos considerar que esse 
argumento tem alguma aplicabilidade, não 
haveria a reforma do judiciário em 2004, 
na medida em que extinguiu os tribunais de 
alçada e o projeto não foi de iniciativa de 
qualquer tribunal superior porque se trata-
va de emenda constitucional.

Há muitas forças contrárias à instala-
ção dos novos TRFs. Houve certa confu-
são em relação aos custos. A imprensa 
divulgou que seria algo em torno de oito 
bilhões anuais, quando o custo total da 
Justiça Federal com os cinco tribunais e to-
das as varas federais em atividade do País 
não chega a esse valor. Não haveria qual-
quer sentido que a criação de quatro novos 
TRFs, menores dos que os existentes, fosse 
consumir mais do que o orçamento atual, 
sabendo-se que os tribunais consomem 
menos recursos do que o conjunto das va-
ras federais. 

Já se admitiu a previsão orçamentária 
para a instalação dos novos TRFs. Não há 
problemas de custos. É uma resistência de 
Estados e de políticos que perderão juris-
dição sobre outros Estados, como no caso 
do Rio Grande do Sul, sempre contrário 
ao TRF no Paraná. As Presidências dos 
atuais TRFs sempre externaram desinte-
resse pelo fracionamento. Imagina-se que 
a criação dos novos tribunais vai levar os 
atuais tribunais a perder recursos. Os re-
cursos terão que ser repartidos, mas tam-
bém se reduzirão as despesas.

Leia, na próxima edição, a segunda 
parte desta entrevista, onde o juiz federal 
Saulo Casali fala sobre cotas raciais, pa-
trocínio para eventos de magistrados, uso 
de símbolos religiosos nos tribunais, direi-
to ao aborto, casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, redução da maioridade pe-
nal, divulgação dos salários dos servidores 
públicos e a PEC que tira o poder de inves-
tigação do Ministério Público Federal.


