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Aniversariantes
Hoje: Juíza federal Karin Almeida 
Weh de Medeiros (1ª Vara de Feira 
de Santana), Jamylle de Mello San-
tos Leahy (11ª Vara), Laira Braga e 
Castro (NUBES), Suzanna Karla Sil-
va do Nascimento (Feira de Santana), 
Roberto Gomes Correia Filho (Ala-
goinhas), Airton Alves Ferreira (23ª 
Vara), Paulo Victor de Souza Campos 
(Barreiras) e Nilton Correia dos San-
tos (VIPAC).
Amanhã: Juíza federal substituta Ro-
berta Dias do Nascimento Gaudenzi 
(5ª Vara), Maria Tereza Neves da Ro-
cha Lobo (NUBES), Ondina Rita Ur-
bano Lau (22ª Vara), Tiago Jesuíno da 
Silva (Ilhéus) e Victor Caique Martins 
dos Santos (15ª Vara).
Domingo: Renata Peixoto Pinheiro 
(11ª Vara), Sergio Luiz dos Reis Las-
serre (3ª Vara), Mônica Santos Pe-
dreira (5ª Vara), Estevão Luis Costa 
dos Santos (17ª Vara) e Luana de Bri-
to Araújo (15ª Vara).
Segunda-feira: Juíza federal Maria 
Cecília de Marco Rocha (1ª Relatoria 
da 1ª Turma Recursal), Lorenna Bahia 
Menezes Webber (NUBES), José Car-
los Souza (CS Gestão & Serviço), Car-
los Antonio Dos Santos Rosa (CS Ges-
tão & Serviço) e Hans Balbino Costa 
(Viverde).

Parabéns!

Magistrados da SJBA prestigiam homenagem 
do TRE-BA ao ministro Reynaldo Fonseca

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 
(TRE-BA) homenageou o ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo 
Soares da Fonseca com Medalha do Mérito 
Eleitoral com Palma. O evento, realizado 
na noite desta quinta-feira (26/9), contou 
com a presença de diversas autoridades 
do estado. A honraria é concedida àqueles 
que tenham contribuído para o engrandeci-
mento da Justiça Eleitoral na Bahia. 

A leitura da homenagem foi feita pelo 
juiz ouvidor do Eleitoral baiano, Antônio 
Scarpa, que, em nome da Corte Eleitoral 
baiana, discursou sobre a vida do home-
nageado. A entrega da honraria foi feita 
pelo presidente da Corte, desembargador 
Jatahy Júnior. “Sem dúvida é uma honra 
ter aqui hoje conosco o ministro Reynal-
do Fonseca. É, mais ainda, um prazer ter 
a oportunidade de lhe prestar esta justa 
homenagem”, afirmou o desembargador. 

Emocionado, o ministro Reynaldo Fon-
seca agradeceu a honraria. “Não sei se 
mereço esta homenagem, mas sei o quan-
to me sinto feliz pela oportunidade. Estou 
também feliz por estar aqui nesta terra, 
na tão querida Bahia. Mas, o que posso 
dizer é que todas as características atri-
buídas a mim aqui hoje eu devolvo para 
vocês, colegas, amigos, dos quais muito 
me orgulho”, disse referindo-se a mesa 
composta pelos juízes membros do TRE 
baiano e autoridades do judiciário e da 
política baiana.

Além do juiz federal diretor do Foro 
da SJBA Dirley da Cunha Júnior e do 
juiz federal Antônio Oswaldo Scarpa, que 
compuseram mesa na sessão solene, o 
evento também contou com a presença 
do desembargador federal Aloísio Pal-
meira e dos seguintes magistrados da 
Seção Judiciária da Bahia: Ana Carolina 
Dias Lima Fernandes, César Jatahy Fon-
seca, Claudia Oliveira da Costa Tourinho 
Scarpa, Cynthia de Araújo Lima Lopes, 

Mei Lin Lopes Wu Bandeira, Nilza Reis, 
Renata Mesquita Ribeiro Quadros e Ro-
sana Noya Alves Weibel Kaufmann.

Lançamento de livro - A cerimônia do 
outorga da Medalha do Mérito Eleitoral 
com Palma ao ministro Reynaldo Fonse-
ca foi seguida do evento de lançamento 
do livro “O Princípio Constitucional da 
Fraternidade: Seu Resgate no Sistema 
de Justiça”, de autoria do homenagea-
do. Publicado pela Editora D’Plácido, o 
livro conta com prefácio do ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Ed-
son Fachin e posfácio do procurador de 
Justiça do Ministério Público de Sergipe 
Carlos Augusto Alcântara Machado. A 
obra é resultado da conclusão do curso 
de doutorado do ministro Reynaldo So-
ares da Fonseca pela Faculdade Autôno-
ma de Direito de São Paulo (Fadisp), com 
pesquisa realizada pela Universidade de 
Siena, na Itália.

A publicação trata da redescoberta do 
princípio da fraternidade e a importância 
deste conceito, partindo do entendimen-
to de que o país precisa de um Sistema 
de Justiça eficiente e célere, capaz de 
acompanhar as transformações sociais 
e de garantir os direitos humanos fun-
damentais. Também são abordadas a 
compreensão da fraternidade como ex-
periência possível; o estudo e a interpre-
tação da história, à luz da fraternidade; 

a colaboração entre teoria e prática da 
fraternidade na esfera pública; a inter-
disciplinaridade dos estudos; e o diálogo 
entre culturas.

Sobre o homenageado - O Ministro 
Reynaldo Soares da Fonseca graduou-
-se Bacharel em Direito pela Universi-
dade Federal do Maranhão (UFMA), em 
1985. Na mesma universidade cursou 
especialização em Direito Constitucional. 
Especializou-se também em Direito Pe-
nal e Processo Penal, pela Universidade 
de Brasília (UnB).  Possui mestrado em 
Direito Público pela Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo (PUC/SP) e 
doutorado em Direito Constitucional pela 
Faculdade Autônoma de São Paulo (FA-
DISP), com pesquisa realizada na Uni-
versidade de Siena- Itália.

Iniciou a carreira jurídica como servi-
dor do Tribunal de Justiça do Maranhão, 
de 1982 a 1985, e da Justiça Federal no 
Maranhão, de 1985 a 1986. Foi procura-
dor do Estado do Maranhão de 1986 até 
1992, quando se tornou juiz substituto 
do Distrito Federal e Territórios. No ano 
seguinte, em 1993, foi aprovado para o 
cargo de juiz federal substituto da 1ª Re-
gião. Em 2009, assumiu titularidade no 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF-1). Em 2015, foi nomeado para o 
cargo de ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). (Fonte: TRE-BA)

CNJ realiza consulta pública 
sobre Macrodesafios da 
Estratégia Nacional do 

Poder Judiciário 2021-2026
O Planejamento Estratégico Nacio-

nal do Poder Judiciário passa por refor-
mulação para os próximos seis anos, e 
para saber a opinião de magistrados, 
servidores, advogados e cidadãos o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
disponibiliza consulta pública sobre as 
propostas de Macrodesafios da Estraté-
gia Nacional do Poder Judiciário para o 
ciclo 2021-2026.

A Estratégia Nacional norteia a atua-
ção dos órgãos do Judiciário para aten-
der às demandas da sociedade de forma 
mais eficiente, e os macrodesafios indi-
cam grandes temas que serão objetos de 
atuação sistêmica dos tribunais e conse-
lhos de Justiça para aprimoramento dos 
serviços judiciais.

Para colaborar, é necessário respon-
der ao formulário disponível no portal 
do CNJ no período de 23 de setembro 
a 6 de outubro. Na consulta pública são 
expostas 13 propostas de macrodesafios 
do Poder Judiciário para avaliação de im-
portância pelo participante e duas ques-
tões abertas sobre o tema. A sua opinião 
é muito importante, participe! 

Link do formulário: https://www.
cnj.jus.br/formularios/estrategia-nacio-
nal-2019/

Fonte: CNJ


