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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maria Tereza Lobo (NUCRE), On-
dina Lau (22ª Vara) e Maurício Oliveira 
Filho (2ª Vara). Amanhã: Denise Márcia 
Carneiro, Renata Peixoto Pinheiro (11ª 
Vara), Sérgio Lasserre (3ª Vara) e Clara 
Araújo (Paulo Afonso). 

Parabéns!!!

“A minoria dos países do mundo adota o presidencialismo 
porque ele é gerador de crises insolúveis”

Entrevista com o juiz federal Saulo Casali Bahia
JFH-  O senhor passou dois anos no 

CNJ e agora retorna à Bahia para atuar na 
Câmara Regional Previdenciária. Fale-nos 
desse período como conselheiro no CNJ.

Juiz federal Saulo Casali - Minha expe-
riência no CNJ foi muito rica. A perspectiva 
de atuação dos conselheiros é nacional. É 
uma atividade relacionada a todos os seg-
mentos do Judiciário, em todos os seus 
diferentes ramos seja federal, trabalhista, 
militar, eleitoral ou estadual. Isto exige uma 
compreensão das diferentes realidades em 
cada segmento, em cada unidade da fede-
ração e dentro da perspectiva do controle 
que é nacionalmente feito pelo Conselho.

JFH -  O senhor encontrou alguma difi-
culdade para a sua atuação?

Saulo Casali - As dificuldades existem 
sempre. Há uma resistência natural de tri-
bunais em relação à interferência em sua 
autonomia. Isso é muito sentido em relação 
aos tribunais estaduais, já que a Justiça Fe-
deral, a Trabalhista e os próprios TREs sem-
pre tiveram ou o TSE, o Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho ou o CJF atuando 
na coordenação e gestão uniforme do seg-
mento. Mas na Justiça Estadual não havia 
até então um controle direto sobre ações e 
esse controle passou a existir somente com 
o CNJ. A resistência sempre foi muito forte. 
E essa resistência às vezes toma a forma do 
argumento de autonomia constitucional dos 
tribunais que, na verdade, desde a Emenda 
45 não mais existe, pois foi criado um órgão 
superior de controle administrativo e finan-
ceiro do Poder Judiciário.

Outra grande dificuldade tem a ver com 
o próprio funcionamento do CNJ. Há uma 
configuração muito presidencialista no Con-
selho. O presidente tem o poder de escolher 
os processos que serão incluídos em pauta 
e nem sempre respeita as prioridades ou a 
previsão do regimento interno no sentido de 
que um terço dos conselheiros pode recla-
mar a inclusão em pauta de matérias de-
terminadas. Então, muitos temas deixaram 
de ser levados a debate, a deliberações do 
plenário, e isso frustra os conselheiros que 
veem matérias importantíssimas, como 
atos normativos relacionados à priorização 
do primeiro grau e a regulamentação de 
concursos e da lei de acesso a informação, 
deixando de ser apreciadas e deliberadas no 
plenário. Foram deixadas de lado matérias 
de toda natureza, tanto disciplinares quanto 
outras em pedidos de providências ou pro-
cedimentos de controle administrativo. Essa 
foi uma grande dificuldade. Da mesma for-
ma, houve desmobilização de comissões e 
de grupos de trabalho, de visitas técnicas, e 
isso quando feito afeta significativamente o 
funcionamento do conselho.

 JFH -  Quais os trabalhos que o senhor 
destacaria na sua experiência no CNJ?

 Saulo Casali - Atuei em vários grupos de 
trabalho e comissões, como o grupo de tra-
balho para a Justiça Militar, o da priorização 
do primeiro grau, o grupo sobre cooperação 
jurídica internacional e, indicado pelo CNJ, 

participei da comissão nacional sobre sub-
tração internacional de crianças da Secreta-
ria de Direitos Humanos da Presidência da 
República. Presidi a Comissão de Tecnologia 
da Informação do CNJ, fui membro perma-
nente da Comissão de Regimento Interno, 
da Comissão de Eficiência Operacional e 
Gestão de Pessoas e da Comissão de Aces-
so à Justiça. Fui representante do CNJ na 
ENCCLA – Estratégia Nacional de Comba-
te à Corrupção e à Lavagem de Ativos. Foi 
uma atividade muito rica e muito intensa. 
Diversos atos normativos nasceram no seio 
dessas comissões, diversas sugestões foram 
apresentadas no âmbito dos grupos de tra-
balho, e é um resultado muito gratificante 
ter tido a oportunidade de funcionar no CNJ, 
dando uma contribuição para a administra-
ção judiciária e para o planejamento estra-
tégico do Judiciário. O CNJ tem um papel 
importantíssimo na construção e no aperfei-
çoamento do Judiciário nacional, ao buscar 
conhecer o Poder Judiciário. Para isso foram 
implantadas as estatísticas nacionais, que 
não existiam antes, como a publicação Jus-
tiça em Números, mostrando a realidade. 

Foram estabelecidas metas nacionais, 
que são importantíssimas. A mais impor-
tante talvez tenha sido a meta 2, de 2009 
e de 2010, que trouxe à mente de todos 
os magistrados brasileiros a ideia de que os 
processos não podem demorar tanto tempo 
e que é necessário haver uma priorização 
dos feitos mais antigos. Os resultados mos-
traram quão importante foi o estabelecimen-
to das metas para os jurisdicionados. 

Os juízes reclamam muito porque per-
dem muito tempo preenchendo formulários 
com informações ao CNJ e aos seus tribu-
nais, mas isso se deve ao fato de que o pro-
cesso judicial eletrônico ainda não pôde ser 
levado a todos os juízes do país. A previsão 
é de que isso ocorra apenas em 2018 e com 
um sistema único ter-se-á condições de tor-
nar essas tarefas automáticas. Então, essa 
reclamação está em via de desaparecer.

 JFH- Fale-nos um pouco do PJe 

Saulo Casali – Bem, presidi por dois 
anos a Comissão de Tecnologia da Informa-

ção. Assim que entrei no CNJ, enten-
di que o PJe era a transformação de 
maior vulto do Poder Judiciário, a sua 
ação de maior envergadura. O Judici-
ário hoje tem um estoque de aproxi-
madamente 95 milhões de processos 
e sem a virtualização dos processos 
não se conseguirá atender aos juris-
dicionados adequadamente. Eu pude 
participar ativamente de uma fase do 
processo de implantação do PJe que 
continua com a programação condu-
zida pelo Departamento de Tecnolo-
gia da Informação do CNJ. Ele já é 
uma realidade em toda a Justiça do 
Trabalho, no TRF da 5ª Região e em 
17 TJs. Nos TRFs da 1ª e da 3ª Re-
gião ele começou a ser implantado 
em algumas classes processuais. O 
CJF já deliberou pela sua adoção em 
todos os TRFs. Houve muita resistên-

cia da OAB, a meu ver sem muito sentido, 
porque quem argumenta que no Brasil não 
há condições de se levar o PJe para todos 
os locais se esquece de que o PJe possui 
requisitos de implantação e ele só é leva-
do para onde os requisitos estão presentes. 
Houve resistência também de empresas 
privadas, temendo perder o mercado já que 
o PJE é gratuito, mas essas resistências es-
tão sendo vencidas pouco a pouco.

 JFH – Na sua opinião qual a razão 
de não termos ainda instalados os novos 
TRFs? Por que a liminar do ex-ministro Jo-
aquim Barbosa ainda não foi julgada?

Saulo Casali- A pauta do STF também 
é uma pauta presidencialista. Tem sido o 
presidente quem decide os temas que pre-
tende ver julgados no plenário. Há uma 
expectativa de que neste segundo semes-
tre possa essa matéria ser trazida ao ple-
nário, para ratificação ou não da liminar. 
Mas apesar das articulações anunciadas, 
inclusive através da AJUFE, não se pode 
prever quando a matéria efetivamente irá 
a julgamento. Nós já discutimos a situação 
da Justiça Federal da Primeira Região no 
plenário do CNJ.  Eu já tive a oportunidade 
de defender a ideia de que não é possível 
que a Justiça Federal da Primeira Região, 
em segundo grau, permaneça com um 
único tribunal, que tem um número de 27 
desembargadores. O tribunal hoje é depen-
dente de turmas suplementares e de juízes 
convocados, porque o volume de trabalho 
em cada gabinete de desembargador é ele-
vadíssimo, superior ao encontrado em ou-
tras regiões. A solução ou é o aumento do 
tribunal, ou a criação de novos tribunais, 
e a vantagem da criação é a possibilidade 
de aproximar o tribunal do jurisdicionado, 
facilitando e barateando o acesso. Oxalá 
tenhamos nesse segundo semestre alguma 
decisão em relação a esse tema.

 JFH– Recentemente o STF proibiu a 
doação de empresas para campanhas elei-
torais. Qual a sua opinião sobre o tema?

 Saulo Casali – A mudança que foi dis-
cutida na reforma política se prende ao 
argumento de se evitar o caixa dois em 

campanhas eleitorais. Penso que nós po-
demos ter financiamento público ou priva-
do, de empresas ou de particulares, mas 
fundamentalmente o problema reside não 
nessas alternativas. Ambas podem funcio-
nar muito bem a depender do eleitor. Sem 
que exista um eleitor consciente e sem que 
exista um sistema institucional capaz de 
reparar, prevenir e reprimir abusos, efetiva-
mente tanto faz que exista financiamento 
público ou privado de empresas. O proble-
ma reside no eleitor e não no sistema po-
litico de financiamento. É um problema de 
consciência política e educação cívica. Há 
países com financiamento privado, onde 
tudo funciona muito bem, e países com 
financiamento público onde tudo funciona 
também muito bem, e locais onde funciona 
mal com um ou outro sistema.

 JFH– Sobre a reforma política qual 
tema o senhor considera mais importante?

 Saulo Casali - Acredito que de todos os 
temas da reforma política hoje em discus-
são, o único que efetivamente não foi lem-
brado e que era o único tema que cumpria 
ser deliberado, é a adoção do parlamentaris-
mo. O exemplo norte-americano de adoção 
do sistema presidencialista de governo foi 
seguido pelos países sul-americanos, pela 
grande maioria dos países centro-america-
nos, pela África equatorial, e um ou dois pa-
íses da Ásia. Ou seja, a minoria dos países 
do mundo adota o sistema presidencialista 
de governo, porque ele é, por definição, ge-
rador de crises insolúveis. 

No presidencialismo, mesmo se um 
governo tem rejeição da maioria da popu-
lação, ele tem a garantia da permanência 
do titular da Presidência no cargo, salvo a 
hipótese dramática do impeachment, de 
difícil execução e custoso. Isso pode le-
var anos e o governo impopular durar todo 
esse tempo. Isso não ocorre no parlamen-
tarismo, onde, quando a população enten-
de que o governo é impopular ou quando 
considera que as medidas administrativas 
não são acertadas, a representação popular 
tem condições, sem aguardar tanto tempo, 
de promover o voto de desconfiança e a 
destituição do gabinete, e as políticas po-
dem ser mudadas de uma forma mais cé-
lere. Você tem a democracia, que é a von-
tade da maioria, se expressando de uma 
forma institucional, mais efetiva e eficiente. 
O presidencialismo não permite isto, pois 
exige do titular do executivo a conquista de 
uma base de apoio parlamentar de modo 
permanente para o seu período de manda-
to, e daí surge todo tipo de fisiologismo, 
como a compra de apoio parlamentar. 


