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NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA

Ministra Eliana Calmon tomará posse como
corregedora nacional de Justiça
Da Redação - 05/09/2010 - 12h52

A ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Eliana Calmon toma posse como
corregedora nacional de Justiça na próxima quarta-feira (8/9). O presidente do
CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ministro Cezar Peluso, presidirá a solenidade,
que será realizada às 18h no Plenário do CNJ, em Brasília-DF e contará com a
participação dos conselheiros e de autoridades do Judiciário. 

A ministra foi indicada pelo STJ para o cargo, atualmente ocupado pelo ministro
Gilson Dipp, cujo mandato de dois anos termina na próxima semana.  Enquanto
estiver à frente da Corregedoria Nacional de Justiça, a ministra ficará afastada dos
julgamentos da 2ª Turma e da 1ª Seção do STJ, mas continuará atuando na Corte
Especial. 

Vinculada ao CNJ, a Corregedoria Nacional atua na orientação, coordenação e execução de políticas públicas
voltadas à atividade correcional e ao bom desempenho da atividade judiciária dos tribunais brasileiros. 

Perfil 

Eliana Calmon é formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia e foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira
no STJ, onde está desde 1999. Ela iniciou a carreira na magistratura como juíza federal e depois integrou o Tribunal
Regional Federal da 1ª Região. Antes, havia sido procuradora da República, professora de Direito Civil da Faculdade
de Direito da Universidade Católica de Salvador e de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade
Federal da Bahia, além de ter atuado como advogada na iniciativa privada. A ministra tem cursos no Brasil e no
exterior na área do Direito e, além de ter proferido palestras em eventos nacionais e internacionais, é autora de vários
artigos técnicos e livros, sendo o principal o Código Tributário Nacional Comentado, de 2004.
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