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Aniversariantes
Hoje: Patricia Leite Aguiar de Souza 
(6ª Vara), Heica Souza Amorim (NU-
MAN) e Dinalvo Rodrigues dos Santos 
Júnior (Guanambi). Amanhã: Flávia 
Martins Barreto (Itabuna) e Manoel 
Carneiro Sepulveda (NUCOD).

Parabéns!

Seção Judiciária de Ilhéus destina
valores para a combate COVID-19

Juiz federal Antônio 
Oswaldo Scarpa recebe 
hoje Medalha do Mérito 

Eleitoral com Palma

O Juiz Federal Antônio Oswaldo Scar-
pa receberá hoje, dia 04, por videoconfe-
rência, a Medalha do Mérito Eleitoral da 
Bahia, com Palma, que será outorgada 
pelo presidente do Tribunal Regional Elei-
toral da Bahia, desembargador Jatahy 
Júnior.

O evento marcará a despedida do juiz 
federal, que encerrará biênio na Corte 
Eleitoral no próximo dia 11 de junho.

A Medalha do Mérito Eleitoral da 
Bahia com Palma é oferecida pelo TRE 
baiano àqueles que tenham contribuído 
destacadamente para o engrandecimen-
to, eficiência e respeitabilidade da Justi-
ça Eleitoral do estado e do país.

A cerimônia será realizada às 15h e 
será transmitida no canal: www.youtube.
com/tvtreba

A Seção Judiciária de Ilhéus por 
meio do processo SEI 004057-
42.2020.4.01.8004, determinou a des-
tinação dos valores depositados na conta 
20-2, operação 006, da agência 3949, 
da Caixa Econômica Federal, no montan-

te de R$ 16.784,40, para conta vincu-
lada ao Fundo Municipal de Saúde de 
Ilhéus junto ao Banco do Brasil, agência 
0019-1, Conta Corrente 49.816-5 para 
utilização exclusivamente para aquisição 
de materiais e equipamentos médicos a 
serem utilizados pelos profissionais da 
saúde no combate da Pandemia de CO-
VID-19, nos termos do Provimento CO-
GER 10011969.

Tais valores são provenientes de de-
pósitos relativos a processos criminais 

sem qualquer identificação, situação al-
terada posteriormente, quando cada pro-
cesso  passou a ter uma conta própria 
a ele vinculada”; que “atualmente não é 
possível apurar a origem precisa desses 
valores, seja porque não houve a indica-
ção do processo para depósito (tudo era 
feito em uma única conta), seja porque a 
conta era utilizada para qualquer tipo de 
depósito em processos criminais -presta-
ção pecuniária, multa, fiança, apreensão, 
dentre outros”; e que “até hoje não hou-
ve, por parte de qualquer pessoa, pedido 
de restituição dos valores ali depositados 
e eventuais atualizações.

Com a transferência, deverá a Secre-
taria de Saúde comprovar ter dado ampla 
publicidade ao repasse efetuado, na for-
ma do artigo 5º, inciso IV, do Provimento 
COGER 10011969, bem como a fiscali-
zação acerca da adequada utilização dos 
valores fica a cargo do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia, na 
forma do artigo 6º, parágrafo único e do 
artigo 7º, §1º, ambos do mesmo Provi-
mento.

TRF1 abre inscrições 
para o curso virtual
de Direito Tributário

A Seção de Ações Educacionais Virtu-
ais (Seavi), do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1), vai promover o cur-
so “Direito Tributário I - Turma 1/2020” 
entre os dias 15 de junho e 15 de julho. 
As pré-inscrições foram iniciadas no dia 
1º e vão até sexta-feira, 5 de junho, e 
devem ser feitas na página da Unicorp 
do TRF1.

Entre os temas a serem estudados 
estão: Tributo: conceito e classificação; 
espécies tributárias: imposto, taxa e con-
tribuição de melhoria; outras espécies 
tributárias: empréstimo compulsório, 
contribuições parafiscais ou especiais; 
contribuição de intervenção no domínio 
econômico e contribuições corporativas.

São disponibilizadas 50 vagas, volta-
das preferencialmente para servidores do 
TRF1, das Seções e Subseções Judiciá-
rias vinculadas que atuam em área corre-
lata ao tema do curso. A modalidade será 
de educação a distância (EaD) e contará 
com 30 horas/aula.

Os objetivos específicos do curso são: 
• Conceituar tributo, com base na legis-
lação vigente; • Diferenciar as espécies 
tributárias por meio de suas principais 
características; • Distinguir empréstimo 
compulsório, contribuições parafiscais ou 
especiais; contribuição de intervenção no 
domínio econômico e contribuições cor-
porativas, entre si.

Metodologia de ensino - O curso será 
desenvolvido na modalidade a distância, 
em ambiente virtual interativo. A media-
ção didático-pedagógica ocorrerá com a 
utilização de meios e tecnologias de in-
formação e comunicação em local e tem-
po diversos. Serão realizados exercícios e 
atividades de fixação do conteúdo.

Certificação - serão certificados os alu-
nos que apresentarem um rendimento mí-
nimo de 70% nas atividades propostas.

Informações adicionais pelo e-mail 
seavi@trf1.jus.br


