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Aniversariantes
Hoje: Sandra Iara Santos Góes (Itabu-
na), Madson Cardoso Xavier (Irecê), 
Josiane Rocha Santos (Feira de San-
tana), Ivan de Araujo Costa (Vitoria da 
Conquista), Ana Caroline Rodrigues 
de Souza Castro (Juazeiro) e Gabriel 
Ruy Barbosa Garcia Rosa de Abreu 
(6ª Vara). Amanhã: Daniela de Olivei-
ra (Feira de Santana), Maria Leonice 
Carvalho Amado (12ª Vara), Edmun-
do Sousa Filho e Rubens Andrade da 
Silva (ambos da VIPAC). Domingo: 
Renato Neves Leite Junior (Teixeira 
de Freitas), Luciano Ribeiro de Je-
sus (Feira de Santana), Fabrício Melo 
dos Santos (Barreiras) e Maria Alice 
Carneiro de Almeida (14ª Vara). Se-
gunda-feira: Renata de Oliveira Perdiz 
Buttenbender (Ilhéus), Ayme Ribeiro 
de Freitas (NUCOM), Rodrigo Barros 
Marinho (Itabuna), Vinicius Santana 
Santos (Itabuna) e Saturnino Sacra-
mento (CS Gestão & Serviço).

Parabéns!

Diretor do Foro prestigia homenagem a 
ministros do STJ na Assembleia Legislativa

O juiz federal diretor do Foro Dirley 
da Cunha Júnior e o vice-presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
Kassio Marques marcaram presença na 
sessão solene realizada ontem (14), na 
Assembleia Legislativa, que homena-
geou os ministros do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da 
Fonseca e Maria Isabel Diniz Gallotti 
Rodrigues, e o desembargador do TJBA 
Edmilson Jathay Fonseca Júnior, irmão 
do juiz federal da 2ª Vara da SJBA César 
Cintra Jatahy Fonseca. Os magistrados 
do STJ receberam Título de Cidadão 
Baiano, e o corregedor do TRE, a Co-
menda 2 de Julho, mais alta condecora-
ção do Legislativo da Bahia.

Também estiveram presentes na ceri-
mônia os seguintes juízes federais desta 
Seccional: César Cintra Jatahy Fonseca, 
da 2ª Vara; Cláudia Oliveira da Costa 
Tourinho Scarpa, da 4ª Vara; Nilza Reis, 
da 8ª Vara; Carlos d’Avila Teixeira, 13ª 
Vara; Cynthia de Araújo Lima Lopes, da 
14ª Vara; Cristiano Miranda de Santana, 
da 15ª Vara; Iran Esmeraldo Leite, da 
16ª Vara; Lilian Oliveira da Costa Touri-
nho, da 2ª Relatoria da 1ª Turma Recur-
sal; Carlos Alberto Gomes da Silva, da 3ª 
Relatoria da 1ª Turma Recursal; além do 

desembargador federal aposentado Cân-
dido Moraes Pinto Filho.

O plenário Orlando Spínola ficou pe-
queno para a quantidade de desembar-
gadores federais e estaduais, juízes, pro-
curadores, promotores, representantes 
de organizações de classe do Judiciário, 
professores – além das mais elevadas au-
toridades políticas da Bahia, como o go-
vernador Rui Costa, além de senadores,  
deputados federais, estaduais, secretários 
de Estado, dirigentes de empresas e ór-
gãos públicos, e vereadores da capital. 
Os trabalhos foram abertos às 18h pelo 
presidente Angelo Coronel que constituiu 
comissão integrada pelos líderes do gover-
no, deputado Zé Neto, Rosemberg Pinto, 
e pelo deputado Pastor Sargento Isidório, 
para secundar os homenageados e o go-
vernador Rui Costa à sala das sessões, 
onde foram aplaudidos de pé.

Após a execução do Hino Nacional 
Brasileiro pelo Coral do Legislativo, o 
deputado Luciano Simões Filho, fez a 
saudação em nome do Poder Legislativo. 
Centrou o discurso no currículo de cada 
um dos três magistrados, todos profis-
sionais “brilhantes”, com vasta folha de 
serviços em prol da Bahia e do Brasil. 

Do desembargador Jatahy Fonseca, dis-
se que “era um exemplo para as novas 
gerações de juízes e profissionais de 
Direito”. Da ministra Maria Isabel Diniz 
Gallotti Rodrigues, recordou a ascendên-
cia baiana, bisneta de Antonio Joaquim 
Pires de Carvalho e Albuquerque, baiano, 
constituinte na feitura da Carta Estadu-
al da República. Também lembrou que 
o ministro Reynaldo Soares da Fonseca 
atuou em missões ocorridas na Bahia na 
Justiça Federal e o seu viés acadêmico, 
como professor universitário.

Os trabalhos prosseguiram com o pro-
nunciamento do representante do STJ, 
ministro Humberto Martins, ele próprio 
cidadão baiano desde 2014, a partir 
da aprovação de projeto de resolução 
do agora deputado federal Elmar Nasci-
mento – também primo do desembarga-
dor Nilson Castelo Branco, que chegou 
a trabalhar na Procuradoria Jurídica da 
ALBA, antes de ingressar na magistratu-
ra. Foi uma fala emocionada, destacando 
a “honra se sentir adotado pela Bahia, 
Estado notável para a formação do Bra-
sil e da cultura nacional”. Ele destacou 
episódios marcantes da carreira desses 
“magistrados de escol”, encerrando com 
uma ode às raízes da “boa terra”, e sua 
importância para o Direito, citando Ruy 
Barbosa – quem não luta por seus di-
reitos não é digno deles –, completando 
com Caetano Veloso: “Atrás do trio elé-
trico só não vai quem já morreu”, para 
frisar a alegria inerente à baianidade.

Em nome dos três homenageados, 
discursou a ministra Maria Isabel Diniz 
Gallotti Rodrigues, numa fala emociona-
da, em que traçou a genealogia de 400 
anos de sua família neste Estado. Ela 
ainda tratou da instalação do Judiciá-
rio na Bahia (e no Brasil), não deixan-
do de mencionar o nome diretor do Foro 
da SJBA e de alguns desembargadores 
baianos que compõe ou já compuseram 
o quadro do TRF1. Encerrou com obser-
vações sobre a contribuição dos outros 
homenageados para o Direito Brasileiro 
e da relação que mantém com a Bahia.

Com informações da ALBA

Último dia para 
participar do processo 

eletivo do Conselho 
Deliberativo do Pro-Social

A Administração do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), por meio 
da Secretaria de Bem-Estar Social (Sec-
be), informa aos beneficiários do Pro-So-
cial que está aberto o processo para es-
colha dos representantes dos servidores 
ativos e inativos no Conselho Deliberativo 
do Programa, com mandato de 2 (dois) 
anos, biênio 2018-2020.

O processo eletivo, objeto do PAe 
00008650-68.2016.4.01.8000, obe-
dece às disposições da Resolução Presi/
Secbe 9, de 23/4/2014, do art. 2º do Re-
solução Presi/Secbe 13, de 23/5/2014, 
com a redação dada pela Resolução Pre-
si 26, de 17/6/2016, e à Portaria Presi 
232, de 24/6/2016.

O Edital foi publicado no dia 
28/5/2018 (6189057) e divulgado em 
1°/06/2018, conforme Notícia Ascom 
(6199370). O prazo de registros de can-
didaturas começou no dia 4/06 e se en-
cerra hoje, 15/06.

O término do processo está previsto 
para 1º/8/2018, com a divulgação do 
resultado final da eleição e a posse na 
sessão do dia 08/08/2018.

Mais informações estão disponíveis 
na página do Pro-Social na internet do 
portal TRF1 por meio do link http://por-
tal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes-e-
-programas/pro-social/pro-social/pro-so-
cial/conselho-deliberativo-do-pro-social/.

Fonte: TRF1


