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Aniversariantes - Hoje: Flávia Martins Barreto (Itabuna) e Manoel Carneiro Sepulveda (NUCOD). Amanhã: Jailson da Silva Lage 
(NUMAN), Gabriel Velame Branco (7ª Vara) e Caroline Lordelo Nunes Figueira (18ª Vara). Domingo: Sabrina Leite Vanzella (Tur-
ma Recursal), Jaime Lima de Vasconcelos (Juazeiro), Fabrício Augusto de Oliveira Guimarães (NUTEC) e Cássio Furlan Chicon 
(Teixeira De Freitas). Segunda-feira: Augusto Acioly Da Cunha Barros (7ª Vara) e Tiago Lopes Lacerda (Guanambi). Parabéns!!!

Juiz federal Antônio Oswaldo Scarpa é agraciado 
com Medalha do Mérito Eleitoral com Palma

Confira os destaque
do Inteiro Teor deste 

fim de semana
No Programa Inteiro Teor deste fim de 

semana você vai acompanhar reportagens 
que enfocam a garantia da universalidade 
da educação. Em respeito às diferenças, 
a Justiça Federal do Piauí determinou 
que a Universidade do estado definisse 
critérios diferenciados para avaliação das 
provas discursivas e das redações de can-
didatos com deficiência auditiva.

Fazer intercâmbio fora do Brasil não 
é empecilho para alunos de escola públi-
ca ingressarem na universidade por meio 
do sistema de cotas, e o TRF1 confirmou 
esse entendimento. Com isso, um cida-
dão ficou mais perto de realizar o sonho 
de tornar-se universitário.

Veja também: uma estudante com 
epilepsia conseguiu na Justiça garantir o 
vínculo acadêmico depois que a universi-
dade negou o pedido de trancamento de 
matrícula.

Em outra matéria, confira: uma vez 
transferido, o militar tem o direito de ga-
rantir também a transferência da matrí-
cula em curso superior para uma univer-
sidade no local de destino.

O programa vai ao ar na TV Justi-
ça neste sábado, 6 de junho, às 11h, 
com reprise no domingo, 7, também às 
11h. Após a exibição na TV, o Inteiro 
Teor fica disponível no canal do TRF1 
no Youtube.

O juiz federal Antônio Oswaldo Scar-
pa foi homenageado, ontem (4/6), com 
a Medalha do Mérito Eleitoral com Pal-
ma. A honraria é oferecida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) 
àqueles que tenham contribuído des-
tacadamente para o engrandecimento, 
eficiência e respeitabilidade da Justiça 
Eleitoral do estado e do país. O evento 
marca a despedida do magistrado, que 
cumprirá biênio na Corte Eleitoral no pró-
ximo dia 11 de junho. A homenagem foi 
concedida pelo presidente do TRE baia-
no, desembargador Jatahy Júnior, com 
transmissão realizada pelos canais ofi-
ciais do órgão, respeitando o distancia-
mento social ocasionado pela Covid-19.

Durante a homenagem, o presidente 
Jatahy, em nome da Corte baiana, fez 
discurso direcionado ao agraciado, opor-
tunidade em que enalteceu a conduta ili-
bada do colega de magistratura. “Todos 
nós sabemos que como seres humanos, 
temos defeitos. As pessoas que conse-
guem ter o somatório de qualidades su-
perior ao de defeitos, são pessoas do bem 
e positivas, que nos trazem algo de bom 
quando estão por perto. Doutor Scarpa é 
uma unanimidade, um excelente magis-
trado, grande mestre do Direito, grande 
amigo e, tenho certeza, grande filho, pai 
e marido”, mencionou o desembargador 
Jatahy. 

O juiz Antônio Scarpa cumprimentou 
as autoridades virtualmente presentes, 
agradecendo pelos dois anos em que in-
tegrou a Corte Eleitoral baiana. “É uma 
alegria e honra ter tantas autoridades 
acompanhando essa despedida. Agrade-
ço, em especial, a minha querida esposa, 
Cláudia da Costa Tourinho Scarpa (juíza 
federal), que em todos esses anos este-
ve ao meu lado, inclusive nesses tempos 
difíceis de pandemia, muito obrigado. 
Só tenho a agradecer. Foram dois anos 
memoráveis nesta Corte, mas chega uma 
hora em que temos que nos despedir. 
Agradeço de coração às manifestações 
de carinho emitidas por todos”, disse. 

Ainda em seu discurso de despedida, 
Scarpa mencionou os desafios encontra-
dos durante o biênio e comentou a im-
portância da Justiça Eleitoral. “Hoje eu 
saio, sem dúvidas, mais rico em conheci-
mento, aprendi muito com todos. Direito 
Eleitoral era uma matéria nova para mim 
e ainda não posso dizer que transite mui-
to bem por ela, mas hoje saio melhor do 
que entrei. Era um mundo novo naquela 

época. Com isso, pude perce-
ber como a Justiça Eleitoral 
é uma instituição importan-
tíssima para a democracia. 
Cabe a esta Justiça assegu-
rar que a disputa aconteça 
em condição de igualdade 
entre os candidatos. Então, 
a Justiça Eleitoral tem essa 
preocupação em coibir aque-

las práticas que afetem a legitimidade, 
a normalidade do pleito. Então, o abuso 
do poder político, a influência do poder 
econômico, o uso abusivo dos meios de 
comunicação e as tão faladas fake news, 
são práticas que afetam esse bem jurí-
dico muito valioso, cabendo ao TRE-BA 
zelar pela legitimidade do pleito no esta-
do”, lembrou.  

Além do presidente da Corte Eleitoral 
e do homenageado, compuseram a mesa 

virtual de honra, os demais juízes mem-
bros: desembargador Roberto Maynard 
Frank, vice-Presidente e corregedor; juí-
za Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer; 
juiz ouvidor Freddy Pitta Lima; juiz co-
operador Henrique Gonçalves Trindade; 
juiz convocado José Batista de Santana 
Júnior, vice-diretor da Escola Judiciá-
ria Eleitoral da Bahia; além de: Cláudio 
Gusmão, Procurador Regional Eleitoral; 
os juízes substitutos do TRE-BA, Carina 
Cristiane Canguçu Virgens e César Jatahy 
Fonseca; os juízes federais Fábio Moreira 
Ramiro, Diretor de Foro da Justiça Fede-
ral na Bahia e Cláudia Tourinho Scarpa, 
esposa do homenageado; advogados Ra-
fael Mattos e Vandilson Costa; Raimundo 
Campos Vieira, diretor-geral do TRE-BA; 
e Marta Gavazza, secretária Judiciária do 
TRE-BA.

Fonte: TRE-BA

Nova versão das Tabelas 
Processuais Unificadas 
deverão ser adotadas 

em toda 1ª Região
O Presidente do TRF da 1ª Região, 

I’talo Fioravante Sabo Mendes, em aten-
dimento à solicitação do Comitê Executi-
vo Nacional do Fórum da Saúde, deter-
minou por meio do Ofício Circular Presi 
10332583, que a nova versão das ta-
belas Processuais Unificadas, publicada 
pelo Conselho Nacional de Justiça, em 
setembro de 2019, na qual foram pro-
movidas diversas alterações relacionadas 
ao tema saúde, deverão ser adotadas em 
toda a Primeira Região.

A atualização da tabela atende à soli-
citação do Cômitê Executivo Nacional do 
Fórum da Saúde, e sua imediata aplica-
ção pelos tribunais é importante para a 
reorganização das classes processuais, 
minimizando a possibilidade de erro no 
cadastro dos assuntos do processo. Além 
disso, as informações atualizadas dos 
bancos de dados dos tribunais permitirão 
uma melhor gestão dos processos rela-
cionados à saúde pública e privada.


