
Aniversariantes
Hoje: Rommel Robatto (CEMAN), Lin-
domar Querino de Queiroz (23ª Vara), 
Mariana Tiburcio de Oliveira (Turma 
Recursal), Marcos Antônio dos Santos 
(Feira de Santana) e Mario César Bap-
tista de Andrade (Feira de Santana). 
Amanhã: Igor Rodrigo Silva Souza (1ª 
Vara) e Marcos Paulo Miguel dos An-
jos (Itabuna).

Parabéns!
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Confira os destaques
da JF1 no Primeira 

Região na Web

O programa Primeira Região na Web 
desta segunda-feira, dia 16, traz repor-
tagem sobre o I Seminário de Justiça 
Restaurativa, realizado na sede da Sub-
seção Judiciária de Uberaba, Minas Ge-
rais. A cidade foi escolhida em virtude de 
o recém-inaugurado Núcleo de Práticas 
Restaurativas ser pioneiro na 1ª Região.

Outra reportagem mostra como foi o 
lançamento, no Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), do livro “Direito Regulatório 
– Desafios e Perspectivas para a Admi-
nistração Pública”. O ministro Reynaldo 
Soares da Fonseca é um dos organizado-
res da coletânea, que inclui artigos dos 
desembargadores federais Kassio Mar-
ques e Néviton Guedes, do TRF1.

Veja também a matéria sobre o curso 
“Liderança para um futuro sustentável”, 
promovido pela Escola de Formação da 
ONU, que contou com a participação do 
juiz federal Bruno César Apolinário, que 
atua em auxílio à Corregedoria do TRF1.

Como se preparar para a aposenta-
doria? A resposta foi tema de workshop 
realizado em Brasília/DF pela Seção de 
Promoção da Qualidade de Vida no Tra-
balho do TRF1 (Sevid). Veja como foi!

O link do programa foi enviado por e-
-mail a todo o corpo funcional da JF1. Esta 
e as edições anteriores estão disponíveis 
no portal do Tribunal em “Comunicação 
Social/Imprensa/Primeira Região na Web”. 
E também no Youtube/TRF1. (Fonte: TRF1)

Juiz Federal César Jatahy Fonseca
é empossado no TRE-BA

O juiz federal César Jatahy Fonse-
ca tomou posse, na sexta-feira do dia 
13/12, como membro substituto do Tri-
bunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-
-BA). O magistrado ocupa vaga deixada 
pelo juiz Ávio Mozar, que passará a ser 
juiz efetivo da Corte Eleitoral. O evento 
ocorreu no Gabinete da Presidência, na 
sede do órgão.

César Jatahy Fonseca é filho do ex-
-vice-presidente e corregedor do TRE-BA 
desembargador Edmilson Jatahy Fonse-
ca, que também exerceu a presidência 
do TJ-BA (falecido em 2017) e irmão 
do desembargador Jatahy Júnior, atual 
presidente do Regional baiano. Ele foi 
escolhido à unanimidade dos votos, no 
último dia 3 de outubro, em sessão da 
Corte Especial Administrativa do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

Ao dar posse ao novo juiz, o presidente 
do TRE-BA, Jatahy Júnior, deu às boas vin-
das e afirmou que o magistrado tem muito 
a colaborar. “Na condição de irmão e ad-
mirador, não posso deixar de dizer que es-
tou muito feliz. Tenho certeza que virá para 
agregar e somar com a Justiça Eleitoral”.

César também foi saudado pelos de-
mais membros da Corte: José Rotondano, 
Patrícia Kertzman, Freddy Pitta Lima, An-
tônio Scarpa, José Batista e Diego Lima de 
Castro. Familiares e amigos do juiz empos-
sado também prestigiaram a cerimônia.

O novo integrante agradeceu aos pre-
sentes e falou sobre sua expectativa em 
assumir o cargo. “É um ônus que nós 
temos de exercer a judicatura eleitoral. 
Todo o TRE é composto por um membro 
da Justiça Federal, então no nosso caso, 
vamos atuar junto com o Doutor Antônio 
Scarpa, que é titular, e eu na condição 
de suplente. Por enquanto estou con-
vocado no TRF1, em Brasília, mas fico 
aguardando as eventuais convocações da 
Justiça Eleitoral”.

O juiz comentou também sua felicidade 
em voltar para a Justiça Eleitoral, destacan-
do o período em que atuou como servidor 
do TRE-BA. “Tenho uma satisfação, em 
especial, porque foi aqui que comecei mi-
nha vida funcional, meu primeiro concurso 

público. Pra mim é 
como se estivesse re-
tornando à casa”. Cé-
sar Jatahy Fonseca já 
atuou como promotor 
eleitoral, acompa-
nhando eleições em 
comarcas do interior 
do estado e, além do 
TRE-BA, foi juiz efeti-
vo no tribunal mara-
nhense, em 2004.

Perfil - César Ja-
tahy Fonseca gra-
duou-se em Direito 
pela Universidade 

Federal da Bahia, em 1993. Mestre em 
Direito Público pela mesma instituição, 
com a defesa e aprovação da dissertação 
“Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídi-
ca – Repensando a dogmática tradicional, 
na sociedade de riscos, para garantia da 
proteção penal do meio ambiente”. Lecio-
nou Direito Penal na Faculdade de Direito 
da UFBA de 1998 até 2000. Ensinou a 
mesma disciplina na Escola de Magistra-

dos da Bahia (EMAB) por um ano e na 
Faculdade São Luís (MA), em 2003.

Na Justiça Federal ingressou como 
juiz substituto na Seção Judiciária da 
Bahia (1998), tendo atuado em diver-
sas Varas até ser promovido, em 2001, 
à Juiz Federal Titular da 6ª Vara (Cível) 
da Seção Judiciária maranhense. No Ma-
ranhão, foi Diretor do Foro e Membro da 
Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais. Em 2004, foi removido para a 
Bahia. Hoje exerce atualmente a titulari-
dade da 24ª. Vara Federal e está convo-
cado para o TRF1 em Brasília.

Na Justiça Federal da 1ª Região, o 
magistrado esteve presente em várias 
correições ordinárias e foi designado 
para inspeções da Corregedoria-Geral 
nos demais TRFs. Participou, ainda, de 
mutirões e  itinerantes no âmbito dos 
Juizados Especiais Federais, assim como 
na Central de Conciliação. César Jatahy 
integrou as duas últimas listas tríplices 
para promoção por merecimento, elabo-
rada pelo TRF1.

Fonte: TRE-BA

Os juízes federais Ávio Mozar Novaes, César Jatahy Fonseca e Antõnio Oswaldo Scarpa


