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Aniversariantes - Hoje: Iris Conceicao 
Santos da Silva (Jequié) e Rafael Azeve-
do Nascimento (Irecê). Amanhã: Juíza 
federal Cynthia de Araújo Lima Lopes 
(14ª Vara), Misael de Souza Carvalho 
Santos (1ª Vara), Jessica dos Santos 
Santana (4ª Vara) e Jokebede Lima Da-
masceno Bezerra (Irecê). Parabéns!

César Jatahy é empossado como 
desembargador federal do TRF 1ª Região

Em cerimônia realizada no Plená-
rio do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1), em Brasília/DF, nesta 
sexta-feira, dia 28, o juiz federal Cé-
sar Jatahy foi empossado no cargo de 
desembargador federal do Tribunal. O 
magistrado integrará a 2ª Turma da 1ª 
Seção do TRF1, unidade jurisdicional 
responsável pela análise de causas re-
lacionadas a servidores públicos e a 
matérias previdenciárias.

Considerando as medidas pre-
ventivas impostas pelas autoridades 
públicas de saúde para se evitar a 
propagação da pandemia relativa ao 
novocoronavírus, a solenidade, trans-
mitida ao vivo pelo canal do TRF1 
no YouTube e pela ferramenta Teams, 
contou com a presença mínima de 
participantes.

Após a execução do Hino Nacional 
pela Banda do 1º Regimento de Ca-
valaria de Guardas – Dragões da In-
dependência – do Exército Brasileiro 
(EB), o presidente do Tribunal, desem-
bargador federal I’talo Mendes, de-
clarou abertos os trabalhos da sessão 
solene de posse dando boas-vindas ao 
novo magistrado, que foi conduzido 
à tribuna pelos desembargadores fe-
derais Olindo Menezes e Daniele Ma-
ranhão – respectivamente, membros 
mais antigo e mais novo do Tribunal 
presentes na cerimônia.

Em seguida, o novo integrante do 
TRF1 prestou o compromisso solene de 
posse comprometendo-se a desempe-
nhar, leal e honradamente, as funções 
de desembargador federal do Tribunal 
respeitando a Constituição Federal e as 
Leis do País.

Logo após a assinatura do termo de 
posse, lido pelo diretor-geral, Carlos Fre-
derico Maia Bezerra, o presidente do 
TRF1, desembargador federal I’talo Men-
des, declarou César Jatahy empossado 
no cargo de desembargador federal a 
quem entregou o Colar do Mérito Judi-
ciário Ministro Nelson Hungria, honraria 
conferida aos membros efetivos da Corte 
Regional.

Ao discursar, o presidente do TRF1, 
desembargador federal I’talo Mendes, 
ressaltou que “o Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região, independentemente 
de todas as dificuldades por que passa, 
é um Tribunal muito sério, muito corre-
to, muito trabalhador” e que conta com 
o novo desembargador para o aprimora-
mento dos seus trabalhos.

“Hoje, vossa excelência recebe deste 
Tribunal a bandeira que foi do desembar-
gador Hilton Queiroz que brilhantemente 
a envergou, assim como vossa excelên-
cia, desembargador César Cintra Jatahy 
Fonseca, haverá de a envergar com bri-
lho. Todos os desembargadores desta 
Corte, sem exceção, defendem esta ban-
deira de compromisso com o interesse 
público, este é o nosso compromisso”, 
afirmou o presidente do TRF1.

Em entrevista concedida no fim da so-
lenidade, César Jatahy demonstrou con-
fiança no trabalho que pretende realizar 
no gabinete que conta com um acervo de 
quase 23 mil processos. “A expectativa é 
de poder colaborar com a gestão, com o 
presidente I’talo e de fazer um trabalho 
com todos os demais desembargadores 
para contribuir com o engrandecimento 
do TRF 1ª Região”.

O diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Fábio Moreira Ra-
miro, esteve entre as autoridades presen-
tes virtualmente à solenidade de posse. 
Compuseram a mesa de honra virtual 
da solenidade o presidente do Congres-
so Nacional, senador Davi Alcolumbre; o 
presidente do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) e do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF), ministro Humberto Martins; 
o ministro-chefe da Advocacia-Geral da 
União (AGU), José Levi Mello do Amaral 
Júnior; o governador do estado da Bahia, 
Rui Costa; o procurador-chefe substituto 
da Procuradoria Regional da República 
da 1ª Região, Marcelo Antônio Ceará Ser-
ra Azul, e o representante do presidente 
do Conselho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Marcus Augusto Vinícius 
Furtado Coelho.

Foram registrados cerca de 800 aces-
sos em tempo real aos canais de trans-
missão do evento pelo canal do TRF1 
no YouTube e pela ferramenta Teams. A 
cobertura fotográfica da solenidade pode 
ser conferida no canal do TRF 1ª Região 
no Flickr. (Fonte: TRF1)

Seção Judiciária da 
Bahia lança informativo 

contra o assédio
moral no trabalho

A Seção Judiciária da Bahia, por meio 
do Comitê Gestor Seccional do Códico 
de Conduta (COGECOD/BA), elaborou o 
“Informativo ASSÉDIO MORAL NO TRA-
BALHO (IDENTIFICAÇÃO E COMBATE)”  
que tem por objetivo,  permitir que servi-
dores, estagiários e prestadores de servi-
ço, da Justiça Federal da Bahia, saibam 
identificar o assédio moral no ambiente 
de trabalho, de modo que possam atuar 
ativamente no seu combate, quer seja na 
condição de vítima ou de testemunha.

O Informativo, de fácil compreensão,  
explica  o conceito, as formas que caracte-
rizam o assédio, os meios para combatê-
-lo, bem como a proteção legal ao assedia-
do. O Informativo traz, ainda, um canal de 
comunicação para inclusão de denúncias: 
o Fale Conosco que poderá ser acessado 
por meio do endereço eletrônico constante 
no próprio Informativo, sendo obrigatória 
a informação de nome e e-mail, em aten-
dimento ao parágrafo único, art. 12, da 
PORTARIA nº CFPOR-2012/00116 de 
11 de maio de 2012.

O Informativo estará disponível no 
portal da SJBA, no link: https://portal.
trf1.jus.br/sjba/transparencia/etica/etica/
cartilha/cartilha.htm

Conselho da Justiça Federal
libera R$1,2 bilhão em RPVs

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
liberou aos tribunais regionais federais 
(TRFs) os limites financeiros no valor de 
R$1.187.807.719,32 relativos ao paga-
mento das requisições de pequeno valor 
(RPVs), autuadas em julho de 2020, 
para um total de 114.340 processos, 
com 136.753 beneficiários.

Do total geral, R$939.729.073,32 
correspondem a matérias previdenciá-
rias e assistenciais, a exemplo de revi-
sões de aposentadorias, auxílio doença, 
pensões e outros benefícios, que somam 

58.404 processos, com 73.025 bene-
ficiários.

Para o Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região, do total geral de 
R$345.457.077,58, o correspondente 
a matérias previdenciárias/assistenciais é 
de R$282.467.000,90 (15.937 proces-
sos, com 17.811 beneficiários).

O Conselho esclarece ainda que 
cabe aos TRFs, segundo cronogramas 
próprios, o depósito dos recursos finan-
ceiros liberados. Com relação ao dia 
em que as contas serão efetivamente 
liberadas para saque, esta informação 
deve ser buscada na consulta de RPVs 
disponível no portal do tribunal regional 
federal responsável.

Fonte: CJF


