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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Rita de Cássia Araújo (18ª Vara), 
Reynaldo Patrocínio Neto (Alagoinhas), 
Ricardo Mota (Eunápolis), Leonardo 
Pinto (Jequié), Alexsandro Costa (8ª 
Vara), Ângelo Almeida (3ª Vara), Luis 
Jonatas Neri (10ª Vara), Maria Aloisia 
dos Santos (2ª Vara), Adrianny de Al-
meida e Adrielly de Almeida (ambas 
de Feira de Santana). Amanhã: André 
Luiz Carvalho (Itabuna), Sandra Ramos 
Cerqueira (11ª Vara) e Wesner Carva-
lho Filho (NUCJU). Parabéns

“Atualização da Loman não pode recriar 
autonomia exagerada dos tribunais”

Juiz federal Saulo Casali é entrevistado pelo site Consultor Jurídico
Por Rodrigo Daniel Silva

O CNJ completou 10 anos em 2015. 
Neste período, buscou uniformizar o fun-
cionamento do Judiciário, levantou — pela 
primeira vez — dados sobre o funciona-
mento da Justiça, criou metas para juízes 
e tribunais e exerceu o controle do cum-
primento dos deveres funcionais dos ma-
gistrados. No noticiário, costuma ser mais 
lembrado pela última parte, com as conde-
nações de juízes acusados das mais diver-
sas perversidades, como vender sentenças 
ou atuar em favor de amigos. O fato de a 
atuação do órgão ser destacada por isso in-
comoda o juiz federal e ex-conselheiro do 
CNJ Saulo José Casali Bahia.

Ele afirma que a criação do CNJ “abriu 
a caixa-preta que cercava alguns órgãos do 
Judiciário”. O atual presidente do órgão, 
ministro Ricardo Lewandowski concorda. 
Segundo Lewandowski, o órgão deu pas-
sos largos em direção à criação de políticas 
institucionais de planejamento estratégico 
do Judiciário e não deve se dedicar a ques-
tões individuais, apenas a discussões que 
digam respeito ao aperfeiçoamento da má-
quina judicial como um todo.

A gestão de Lewandowski tem sido cri-
ticada pela criação de dois conselhos con-
sultivos: um formado por integrantes do 
colégio que reúne presidentes dos tribunais 
de Justiça, e outro composto por represen-
tantes de entidades de magistrados. 

Saulo Casali encerrou o mandato de 
conselheiro em agosto e aponta que o 
CNJ tem quatro desafios a superar: ga-
rantir a transparência de todas as ações 
no Judiciário, especialmente, no tocante à 
remuneração de magistrados e servidores; 
ampliar a implantação do PJe; priorizar 
o 1º grau; e dinamizar o funcionamento 
interno do Conselho, através de recursos 
tecnológicos.

No entendimento dele, não é verdade 
que o CNJ tem um viés punitivo. O ma-
gistrado destaca que em 10 anos, o órgão 
aplicou penas disciplinares a 70 magistra-
dos, sendo 44 aposentadorias compulsó-
rias, sete disponibilidades, 11 censuras, 
cinco remoções compulsórias e quatro 
advertências.  Este número “efetivamente 
pequeno”, para ele, “não é de espantar”. 
“Devemos lembrar que a competência do 
CNJ ocorre ao lado do controle censório 
exercido pelas corregedorias de cada tribu-
nal, que também promove as respectivas 
apurações. Então, não diria que exista al-
gum problema em relação a isso”, pontuou.

Magistrado há 25 anos, Casali ressal-
ta que é preciso afastar os argumentos de 
quebra de autonomia de tribunais e de 
existência de limites ao controle. “Essas 
alegações visam esconder ou dificultar o 
controle feito pelo CNJ em prol da melhor 
prestação jurisdicional. São teses que de-
vem ser afastadas, porque todos devem 
obediência a Constituição e aos seus prin-
cípios”, afirmou.

LEIA A ENTREVISTA 

ConJur — Na época da criação do CNJ, 
os juízes se mostraram resistentes à ideia 
de um órgão para controlar externamente 
os tribunais de Justiça. Foi uma decisão 
acertada implantar o Conselho?

Saulo Casali — Bastante acertada e 
necessária. Somente o CNJ conseguiu rom-
per as barreiras que existiam em alguns 
tribunais com relação a privilégios inde-
vidos. O CNJ permitiu a homogeneização 
de procedimentos e também a quebra do 
espírito corporativista. Até o advento do 
órgão, os tribunais, especialmente os es-
taduais, agiam na mais completa autono-
mia e a usavam muitas vezes mal, já que 
não havia nenhum conselho sobre eles. A 
previsão constitucional de criação do CNJ 
representou uma limitação evidente à auto-
nomia desses tribunais, que frequentemen-
te buscam diminuir a ação do Conselho, 
alegando uma autonomia que foi retirada 
com a Emenda Constitucional 45. Essa au-
tonomia não mais existe como antes. Além 
disso, o CNJ foi responsável pela criação de 
normas comuns a todo o Poder Judiciário. 
A magistratura finalmente passou a ser en-
tendida como nacional. A obra do CNJ nes-
ses 10 anos foi de grande importância para 
a população brasileira quando se comba-
teu o nepotismo no Judiciário, se definiu 
regras relacionadas ao teto na magistratu-
ra, quando se previu regras uniformes em 
relação ao concurso público e também se 
editou normas sobre obras no Judiciário. A 
atividade do CNJ foi bastante significativa 
porque buscou aprimorar o Judiciário para 
o cidadão brasileiro.

ConJur — No voto em que o Supremo 
garantiu ao CNJ autonomia para investigar 
os juízes, o ministro relator Gilmar Men-
des disse que até pedras sabiam que as 
corregedorias não funcionavam quando 
se tratava de investigar os próprios pares. 
Houve uma mudança nessa realidade ou 
as corregedorias ainda não investigam 
como deveriam?

Saulo Casali — As corregedorias hoje 
são submetidas ao Conselho. Elas fun-
cionam muito melhor do que antes. Nós 
devemos ter muito cuidado e afastar os 
argumentos de quebra de autonomia de tri-
bunais e de existência de limites ao contro-
le, porque essas alegações visam esconder 
ou dificultar o controle feito pelo CNJ em 
prol da melhor prestação jurisdicional. São 
teses que devem ser afastadas, porque to-
dos devem obediência à Constituição e aos 
seus princípios.

ConJur — Como avalia a implantação 
do PJe no país?

Saulo Casali — Houve muita resistên-
cia em relação à implantação do processo 
judicial eletrônico, porque o CNJ encontrou 
tribunais que já haviam contratado siste-
mas privados e caríssimos. No caso da 
Bahia, havia um sistema que a mera ma-
nutenção custava cerca de R$ 1 milhão por 
mês. O PJe é um sistema gratuito e tem vá-

rias vantagens. A crítica que a Ordem dos 
Advogados do Brasil dirigiu ao PJe de que 
não haveria condições técnicas de implan-
tação é vazia, porque o PJe é implantando 
onde os requisitos são atendidos.

ConJur — Alguns magistrados recla-
mam que gastam mais tempo resolvendo 
atividades burocráticas do que com tempo 
processual. Como solucionar isto?

Saulo Casali — Há um certo exagero 
nisso. Mas algum tempo se perde com a 
gestão judiciária. A solução, a meu ver, é 
a automatização dessas rotinas. A adoção 
de um sistema processual único será muito 
importante, porque vai permitir que a rotina 
seja automatizada e as soluções que antes 
tinham que ser prestadas de forma autôno-
ma passam a ser prestadas automaticamen-
te. Com a implantação efetiva do processo 
judicial eletrônico no país desaparecerá a 
necessidade da prestação de informação au-
tônoma individual por parte do magistrado, 
já que todos os dados serão colhidos direta-
mente e automaticamente do sistema.

ConJur — Estipular metas pelo CNJ não 
diminui a qualidade do trabalho do juiz?

Saulo Casali — Metas só podem ser con-
sideradas inconvenientes quando forem ine-
xequíveis. A princípio, não se pode criticar 
uma meta, por exemplo, que preveja que os 
processos mais antigos sejam julgados com 
prioridade. Essa meta não é indevida.

ConJur — A Loman precisa de reforma?

Saulo Casali — Sim. Essa atualização é 
absolutamente necessária. Não há dúvida 
de que o texto precisa ser revisto. Mas não 
se pode fazer a revisão para dar voz àqueles 
que pretendem restringir ou esvaziar o CNJ 
ou recriar uma autonomia para os tribunais 
que já não existe como antes. E nem dar 
vazão ao corporativismo exagerado. 

Leia a entrevista completa no endereço: 
www.conjur.com.br/2015-out-04/entre-
vista-saulo-jose-casali-bahia-juiz-federal.Há um ano o SEI foi implantado 
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