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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Mariluce Medeiros Machado (11ª Vara), Cleidiane Vitorio Leone de Souza (18ª Vara) e Sandra 
Paula Lima (Ilhéus). Amanhã: Ana Maria Albuquerque  (Juazeiro), Erick Patrick Silva (Campo Formoso), 
Abner Brito (18ª Vara), Mateus Fernandes (Ilhéus), Marivaldo Araújo do Carmo (Delta), Marlene Sousa 
e Phelipe Alves de Almeida (ambos de Guanambi). Quinta-feira: Betania da Silva Santos (19ª Vara), 
Paloma Galvão da Silva Amorim (Irecê), Johene Nolasco Andrade Aguiar (9ª Vara), Manoele de Andrade 
Veiga (NUCJU), Ricardo de Carvalho Dias e Jaciara Dias Saraiva (ambos de Barreiras). Parabéns!!!

Na edição 138 do
Primeira Região na TV
 Inaugurada nova sede da Subseção 

Judiciária de Alagoinhas;  Seção Judici-
ária de Minas Gerais inaugura Central de 
Conciliação e 4ª Turma Recursal;  ESMAF 
e SJDF promovem curso de conciliação. 
 Teresina no Piauí ganha mais uma vara 
federal.  Participe:primeiraregiaonatv@
trf1.jus.br.

Inscrições abertas 
para Curso de Culinária

A servidora aposentada Beth Alves faz 
parte da organização do Centro Comunitá-
rio da Pituba e está envolvida no Curso de 
Culinária que  começa no dia 3 de maio, 
naquele Centro. 

Trata-se de um curso indicado para 
quem esteja precisando de uma qualifica-
ção nessa área e buscando uma ocupação 
e independência econômica. Se você co-
nhece alguém que precisa de uma ocupa-
ção, esta é uma boa oportunidade.

O Curso contará com aulas de mestres 
cucas famosos da comunidade e a progra-
mação inclui receitas de pão delícia, so-
nho, quibe, torta gelada, yakissoba, ma-
carrão à carbonara, bombocado, bombom 
trufado e ovos de páscoa, decoração de 
bolo com pasta americana, massa básica 
para salgados, paella. Inscrições pelo tel. 
3353-1196. 

Quem perdeu ou quer rever a entrevista da desembargadora 
federal Neuza Alves ao Programa Rede Bahia Revista, aqui está 
o link do programa: http://redeglobo.globo.com/ba/redebahia/
redebahiarevista/videos/t/edicoes/v/filha-de-lavadeira-desem-
bargadora-conta-historia-de-vida/2504770/

Parabéns
 O juiz federal substituto da 2ª Vara, 

João Paulo Pirôpo de Abreu defendeu sua  
dissertação de mestrado na Faculdade de 
Direito da UFBA, no dia 26 de abril, e lo-
grou aprovação com nota 9,0.

O tema de dissertação foi: “Autonomia 
Orçamentária e Financeira do Poder Judici-
ário: Limites traçados pelo princípio da auto-
nomia e independência entre os poderes”. 

Compuseram a banca, (foto acima) os 
Professores Rodolfo Pamplona e André Por-
tela, além do juiz federal Dirley da Cunha 
Júnior, orientador do magistrado.

Comemoração
Os juízes federais Nilza Reis e Alex 

Schramm de Rocha e os servidores da 8ª 
Vara encerraram sua inspeção ordinária 
anual em ótimo clima, na 6ª feira, 19 de 
abril, com um delicioso almoço servido por 
‘Severo, O Rei do Bacalhau’. 

Amélia Rodrigues
é primeira Comarca baiana 

totalmente digitalizada 
Apenas com o click no mouse do computa-

dor o juiz titular da Comarca de Amélia Rodri-
gues, Pablo Stolze, (foto ao lado) despachou 
576 processos em um único dia. O magistrado 
estava empolgado com a modernização da co-
marca. “Compartilho com meus servidores um 
dos dias mais importantes de minha carreira, 
o dia do click. Nesse click despachei quase 
seiscentos processos graças ao sistema ele-
trônico”, disse empolgado o juiz. O Fórum da 
cidade passou a funcionar 100% digital com 

a chegada do Sistema 
de Automação do Ju-
diciário que vem sendo implantado há dois anos pelo TJBA.

A rapidez no despacho não é a única vantagem do sistema, a 
automação traz diversos benefícios para o Judiciário e para o cidadão. 
Uma audiência que durava cerca de quatro horas agora dura em torno 
de vinte minutos. Além da celeridade no julgamento dos processos, 
o SAJ possibilita a economia nos insumos, como papel e material de 
escritório, já que o processo físico deixa de existir.

A Comarca de Amélia Rodrigues é a primeira da Bahia total-
mente digitalizada. Além da modernização dos novos processos, o 
arquivo processual do Fórum,  que é de cerca de sete mil proces-
sos, está sendo totalmente digitalizado. O funcionamento do SAJ 
no município vai servir de modelo para outras comarcas. 

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização do 
TJBA publicou o Portal de Informações do SAJ, uma plataforma de 
comunicação para magistrados, advogados, servidores e o cidadão. 
Para acessar a página é só digitar www.tjba.jus.br/sajinformacoes.

Ministro do STJ critica limitação
dos poderes do Supremo

O ministro Herman Benjamin, do STJ, 
classificou de “aberração” a PEC 33/2011 
que submete decisões do Supremo ao cri-
vo do Congresso Nacional. De acordo com 
a PEC, cuja admissibilidade foi aprovada 
pela CCJ da Câmara, o Congresso Nacional 
passa a ter a atribuição de referendar ou 
não súmulas vinculantes e as decisões do 
STF sobre ações diretas de inconstitucio-
nalidade contra emendas constitucionais. 
Além disso, a proposta aumenta o quórum 
para a declaração de inconstitucionalidade 
de leis pelos tribunais. 

“É uma aberração que em pleno regime 
democrático, se aproveitando exatamente 
das liberdades públicas, nós tenhamos, 
ainda, aqueles que têm a coragem de en-
frentar o maior pacto democrático que já 
ocorreu no nosso país e que está represen-
tado na Constituição de 88”, disse Ben-
jamin. 

Segundo o ministro, a iniciativa de ata-
car o texto e o espírito da Constituição de 
1988 é de “uma infelicidade absoluta”, 
não para o parlamento ou para o Poder Ju-
diciário, mas para o estado democrático de 
direito, que é uma conquista de todos os 
brasileiros que enfrentaram o regime mili-
tar numa luta que resultou em muitos mor-
tos, desaparecidos e torturados. 

“Portanto, não é um ataque ao Poder 
Judiciário, não é um ataque ao STF nem 

aos membros da nossa Corte Suprema. 
Esse é um ataque à raiz, à estrutura prin-
cipal que orienta o estado democrático 
brasileiro, que é a Constituição de 1988”, 
enfatizou o ministro. 

Herman Benjamin se disse convicto 
de que o Congresso, formado por grande 
maioria de parlamentares estadistas e ab-
solutamente comprometidos com os ideais 
da democracia, está preparado para pre-
servar os preceitos constitucionais. 

“O parlamento brasileiro, que a dita-
dura militar praticamente fechou e calou, 
não é mais um parlamento acanhado, um 
parlamento submisso, um parlamento 
que aceita iniciativas que contrariam não 
só a vontade popular, mas sobretudo o es-
pírito e a lei da Constituição de 1988”, 
acrescentou. 


