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“O juiz não pode deixar de ser independente 
em relação à opinião pública ”

Segunda parta da entrevista com o juiz federal Saulo José Casali Bahia
Leia a segunda parte da entrevista con-

cedida ao Justiça Federal Hoje pelo juiz fe-
deral Saulo Casali. 

Justiça Federal Hoje - Qual a sua opi-
nião sobre a decisão do CNJ que deter-
minou que todos os cartórios do País re-
alizassem o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo? Em alguns Estados, como a 
Bahia, os cartórios já faziam isso, mas em 
outros Estados isso não era possível. Há 
quem alegue que o CNJ está legislando.

Juiz federal Saulo Casali - A proposta 
de resolução foi feita pelo ministro Joaquim 
Barbosa, debatida no plenário do CNJ e 
acolhida com apenas um voto divergente. 
Prevaleceu o argumento de que não se tra-
tava de inovar no cenário legal porque o 
STF já havia decidido, em sede de contro-
le concentrado, por esta possibilidade. O 
CNJ estava dando apenas cumprimento ao 
decidido pelo STF sem inovar de maneira 
autônoma. Não poderia o CNJ continuar 
omisso em relação ao quanto já estabele-
cido pelo Supremo. Essa resolução apenas 
organizou o serviço judiciário para atender 
a uma determinação do STF. As críticas 
não me parecem acertadas e se está, em 
verdade, tentando rediscutir a posição que 
já foi tomada pelo Supremo.

JFH - A religião do juiz interfere na de-
cisão que ele dá nas questões postas sob 
sua apreciação? A autorização do Supre-
mo para o aborto dos fetos anencéfalos 
mobilizou muito a comunidade religiosa 
e o STF decidiu contrariamente ao pleito 
desse grupo. Qual a sua opinião sobre os 
dois casos?

Saulo Casali - Não existe neutralidade. 
Esse é um dogma presente na hermenêu-
tica jurídica que já foi abandonado. Hoje 
se entende que o aplicador do Direito, de 
qualquer ramo ou natureza, tem preconcei-
tos e valores e diante de um caso concreto 
ele não se apresenta como alguém que te-
nha, em relação ao objeto, uma separação 
completa. Deve-se diferençar valores de 
preferências pessoais e individuais dos ju-
ízes dos valores e preferências que corres-
pondem à moral da sociedade e são aque-
les aceitos pela comunidade. 

O juiz deve procurar emitir comandos 
que correspondam a esta moral, a este 
consenso social e pode estar até julgando 
em desacordo com suas próprias crenças 
pessoais, mas ele não pode impor suas 
crenças pessoais ao jurisdicionado. Sua ta-
refa é identificar e criar uma correspondên-
cia com os valores presentes na sociedade 
naquele tempo e espaço determinados. 
Na medida em que ele o faça, estará pro-
ferindo uma decisão que será facilmente 
legitimada pela sociedade e cumprindo as 
suas tarefas. Não vamos também confundir 
esta moral da sociedade com a vontade da 
maioria. O juiz não pode deixar de ser inde-
pendente em relação à opinião pública, que 
é a opinião da maioria. Ele deve agir com 
independência porque se fosse sempre pro-
duzir resultados correspondentes à opinião 

da maioria, ele não estaria, eventualmente, 
defendendo as minorias e se a defesa das 
minorias deve ser feita é justamente porque 
existem regras constitucionais, existe um 
Direito que protege essas minorias e que 
corresponde justamente àquele consenso 
social. A legitimação do juiz é argumenta-
tiva já que ele não é representante do povo 
no sentido eletivo democrático. Ele se le-
gitima justamente pela sua capacidade de 
proferir comandos e atuar de uma forma 
argumentativa reconhecida, valorizada e 
respeitada pela sociedade.

Com relação ao aborto dos fetos anen-
céfalos, acredito que o Supremo teve uma 
posição final de independência e imparcia-
lidade. Os dogmas religiosos foram postos 
de lado e o julgamento foi precedido de um 
intenso debate na sociedade, com uma sé-
rie de audiências públicas onde o STF pro-
curou atrair e conhecer todos os aspectos 
do problema: religiosos, filosóficos, socioló-
gicos e científicos. As associações médicas 
e as lideranças religiosas foram chamadas 
e esse tipo de atitude promove um aperfei-
çoamento do debate de ideias e da cons-
trução da solução a ser adotada. Foi uma 
decisão bastante amadurecida.

JFH - Qual a sua opinião sobre a polê-
mica em relação ao uso de símbolos reli-
giosos em tribunais?

Saulo Casali - Se o Estado brasileiro é 
laico, em minha opinião, não deve haver 
símbolos religiosos em prédios públicos.

JFH - Como o senhor se posiciona na 
discussão sobre a redução da maioridade 
penal para 16 anos?

Saulo Casali - Eu sou favorável porque 
é inegável que hoje existem menores de 18 
anos com plena capacidade de entendi-
mento dos seus atos e a sociedade requer 
que se imponha limites aos indivíduos para 
que a boa convivência social seja possível. 
É evidente que o aspecto sancionador penal 
é um dos elementos mais óbvios no tocante 
à criação desses limites. O que não pode-

mos confundir é a não redução 
da maioridade penal em fun-
ção da realidade das nossas 
prisões. O Brasil tem sido bas-
tante descuidado no tocante 
às suas prisões. É importante 
também lembrar que a medi-
da restritiva de liberdade não é 
a única sanção penal existen-
te. E, por outro lado, quando é 
necessária, a medida restritiva 
de liberdade de três anos, que 
é o máximo a que o menor in-
frator pode ser condenado, não 
é um tempo suficiente. A san-
ção penal mais longa às vezes 
se faz necessária e o ordena-
mento jurídico brasileiro hoje 
não oferece isso à sociedade. 
Daí esse interesse na redução 
da maioridade penal.

JFH - Qual a sua opinião 
sobre o patrocínio de empresas privadas 
a eventos realizados por associações de 
magistrados? 

Saulo Casali - Eu disse na sabatina do 
Senado que eu preferiria que a resolução 
do CNJ tivesse proibido todo o qualquer 
patrocínio para tais eventos. A magistratu-
ra reclama independência e imparcialida-
de e esse tipo de relação com empresas 
pode sempre prejudicar a independência 
e imparcialidade do juiz. Eu imagino que 
essa resolução, no futuro, possa ainda ser 
revista para que o atual limite de 30% se 
transforme em impedimento total. 

JFH - Qual a sua posição com relação 
às cotas raciais nas universidades?

Saulo Casali - Eu, como todos os juízes 
federais daqui, lidamos com ações em que 
se discutiram cotas raciais nas universida-
des. Eu me coloquei, desde o primeiro mo-
mento, favorável à política de cotas adotada 
na UFBA, só para dar um exemplo. Acredito 
que as ações afirmativas são essenciais à 
concretização do princípio da igualdade. Na 
Bahia, houve pertinência de que as cotas 
usassem o vetor de raça, pois temos esta-
tísticas que demonstram que as pessoas 
negras são, majoritariamente, as economi-
camente menos favorecidas. Alguns Esta-
dos que não têm uma presença negra tão 
expressiva não permitiram cotas raciais, 
mas sim cotas levando em conta apenas o 
aspecto econômico. Essas percentagens em 
que se baseiam as ações afirmativas estão 
dentro de uma realidade e, na medida em 
que esse desnível entre as classes se altere, 
as cotas podem vir até mesmo a ser desne-
cessárias. É uma iniciativa que já vem com 
o gérmen da transitoriedade.

JFH - O senhor é a favor da divulgação 
dos vencimentos dos servidores públicos?

Saulo Casali - Plenamente a favor. Acre-
dito que é necessário que se rompa com 
a mentalidade de confusão entre público e 
privado no serviço público. O controle da 
corrupção e o combate à impunidade pas-

sam, necessariamente, pela transparência 
e pela publicidade. Somente na medida 
em que se divulgue quem recebe e quan-
to recebe é que vamos perceber se o teto 
constitucional está sendo respeitado, se os 
pagamentos estão sendo feitos no montan-
te adequado, se está havendo inclusão em 
folha de pagamento de pessoas mortas, 
não concursadas ou impedidas de exercer 
a função que exercem, se está havendo ne-
potismo ou contratações irregulares. Tudo 
isso a publicidade das folhas de pagamen-
to permite. Entretanto, deve-se cuidar para 
que essa divulgação não atente contra o 
que deve ser preservado da intimidade: 
não indique, por exemplo, a existência de 
pensões alimentícias ou descontos pesso-
ais em vencimentos porque isso só tem a 
ver com a vida privada das pessoas, poden-
do até expô-las indevidamente, mas a re-
gulamentação preservou isto. Os benefícios 
são muito maiores do que os eventuais ma-
lefícios. Não há como se evitar o controle 
social das receitas públicas.

JFH - Qual a sua opinião sobre a PEC 
37, que retira o poder de investigação do 
Ministério Público?

Saulo Casali - As polícias no Brasil são 
muito mal aparelhadas. Isso é muito dife-
rente do que se vê nos Estados Unidos, por 
exemplo, e isso tem muito a ver com a cul-
tura norte-americana. O norte-americano 
médio não admite, até por questões cultu-
rais e religiosas, que o delito fique impune. 
À cultura brasileira agrada muito a ideia do 
perdão. Nos seriados americanos, sempre 
se vê, por todos os meios disponíveis, por 
perícias técnicas e até atividades mediúni-
cas, a tentativa de se chegar à punição do 
responsável. Isso traz um conforto para o 
norte-americano médio, diferente do Brasil, 
onde o que conforta é o perdão. As polícias 
precisam de mais investimento, mas para 
isso a cultura do perdão tem que mudar. 
Ao que eu sei, o Brasil é o único país do 
mundo que adota a prescrição retroativa, 
e pior ainda, a prescrição em perspectiva. 
Mas, respondendo objetivamente à pergun-
ta, a ideia de retirar do Ministério Público 
a condição de apurar não faz qualquer sen-
tido, já que a polícia é auxiliar do Ministé-
rio Público. Retirar o poder constitucional 
de investigação do Ministério Público seria 
sua completa descaracterização em desfa-
vor da sociedade brasileira.


