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Seccional da Bahia é premiada no I Encontro 
Executando a Estratégia da Justiça Federal 
O Conselho da Justiça Federal re-

alizou no dia 27/8, em Brasília, o I 
Encontro Executando a Estratégia da 
Justiça Federal. O objetivo do evento 
foi apresentar e analisar a situação dos 
projetos estratégicos para os próximos 
cinco anos, com o objetivo de melhorar 
a prestação jurisdicional.

A vice-presidente do STJ e do CJF, 
ministra Laurita Vaz, deu as boas-vin-
das a todos e falou de suas expectati-
vas: “Espero que tenhamos condições 
de oferecer ao nosso jurisdicionado 
uma Justiça mais célere, acessível e 
efetiva, nos moldes que estão sendo 
sugeridos nesse compromisso que iremos 
assumir ao final desse encontro”, destacou 
a magistrada.

Premiação - O I Encontro Executando a 
Estratégia reconheceu e premiou o desem-
penho de unidades judiciais que se des-
tacaram em termos de produtividade nos 
últimos anos. A premiação foi dividida em 
três categorias: Executando a Estratégia, 
referente ao cumprimento de metas; Pro-
dutividade no Primeiro Grau, direcionada 
às seções judiciárias ou juizados especiais 
federais mais produtivos; e Satisfação ao 
usuário, em reconhecimento da unidade 
mais bem avaliada pelas pessoas que utili-
zam a Justiça. 

A categoria: “Produtividade no Primei-
ro Grau” contemplou as Seccionais e JEFs 
mais produtivos entre 2012 e 2014, de 
acordo com a relação de processos solu-
cionados por juiz. 

A Seção Judiciária da Bahia ficou 
na terceira classificação em relação aos 
JEFs mais produtivos do País após os 

Estados de Sergipe (12.767 processos) 
e Piauí (11.197 processos). A Bahia fi-
cou com 9.971 processos. O diretor da 
Secretaria Administrativa Diego Almeida 
Nascimento recebeu o certificado ao lado 
da ministra Laurita Vaz e do corregedor 
do TRF1, desembargador Moreira Alves 
(foto acima).

Como Seccional a vencedora foi a Seção 
Judiciária de São Paulo (2.269 processos); 
seguida de Roraima (2.118 processos) e 
da Mato Grosso do Sul (1.902 processos). 

A 2ª Região foi a vencedora da catego-
ria “Executando a Estratégia”, por apresen-
tar o melhor desempenho no cumprimento 
das metas nacionais durante o primeiro 
semestre de 2015, entre as quais se des-
tacam: julgar ações coletivas em até três 
anos; solucionar, em até dois anos, ações 
de improbidade, crimes contra a Adminis-
tração Pública, bem como os relacionados 
ao tráfico de pessoas e à exploração sexual; 
e aumentar o número de conciliação em re-
lação ao ano passado.

Satisfação ao usuário - Também 
foi premiada a unidade mais bem 
avaliada na pesquisa de satisfação 
promovida pela Justiça Federal em 
2014 com usuários dos serviços judi-
ciais em todo o país. Nessa categoria, 
intitulada “Satisfação ao usuário”, a 
Seção Judiciária do Paraná obteve o 
melhor índice do estudo, 75,1% – 
média que considera critérios como 
atendimento, instalações físicas do 
órgão, expediente, serviços, processo 
eletrônico, entre outros.

As premiações de produtividade 
foram baseadas em dados enviados 

pelos Tribunais Regionais Federais ao Con-
selho Nacional de Justiça para elaboração 
do relatório Justiça em Números. As demais 
tiveram amparo em informações prestadas 
pelos TRFs ao CJF. Os representantes das 
unidades judiciais vencedoras receberam 
um certificado assinado pelo corregedor-
-geral da Justiça Federal, ministro Jorge 
Mussi, em solenidade conduzida pela vice-
-presidente do CJF, ministra Laurita Vaz.

“Essa é uma justa homenagem aos 
tribunais e seções judiciárias que se 
destacaram. Esperamos que na próxima 
oportunidade tenhamos inúmeros outros 
agraciados com prêmios dessa natureza. 
Vontade dos magistrados, eu acredito que 
não falta” declarou a ministra Laurita.

Estiveram presentes no encontro presi-
dentes, corregedores, diretores-gerais e re-
presentantes dos cinco TRFs. Participaram 
ainda do evento diretores de foro, assesso-
res, representantes das áreas de orçamento 
e estatística, gestores de projetos estratégi-
cos e membros da Ajufe.

TRF1 mantém sentença da Subseção 
de Feira de Santana e absolve réus 

denunciados com provas ilícitas
A 3ª Turma do TRF1 absolveu duas pes-

soas da prática de crime contra a ordem tri-
butária (art. 1º da Lei 8.137/90) porque as 
provas que motivaram a denúncia contra 
os réus foram obtidas mediante a quebra 
de sigilo bancário sem autorização judicial. 
A decisão confirma sentença da 1ª Vara da 
Subseção de Feira de Santana.

Em suas razões recursais, o Ministério 
Público Federal sustenta que a sentença 
deve ser reformada porque a requisição 
direta de informações bancárias pela De-
legacia da Receita Federal do Brasil para 
constituição do crédito tributário é autori-
zada pela Lei Complementar 105/2001, 
não constituindo, portanto, prova ilícita.

O órgão ministerial também argumenta 
que a transferência do sigilo bancário dos 
recorridos à Receita Federal deu-se em 
procedimento administrativo-fiscal regu-
larmente instaurado, tendo sido levantados 
dados bancários a partir da necessidade 
indicada pela Receita Federal, com plena 
obediência à lei acima mencionada e sem 
publicidade dos dados obtidos.

Não foi isso o que entendeu o Cole-
giado da 3ª Turma do TRF da 1ª Região.  
“A legalidade das informações ban-
cárias recebidas pelo Fisco sem pré-
vio pronunciamento judicial não leva 
à conclusão de que a quebra do sigilo 
bancário possa ser realizada sem prévia 
atuação do Poder Judiciário para fins de 
investigação criminal ou para subsidiar 
o MPF, sendo ilícitas as provas remeti-
das pela Receita Federal do Brasil di-
retamente àquele órgão, com posterior 
oferecimento de denúncia”, explicou o 
relator, desembargador federal Mário Cé-
sar Ribeiro, em seu voto.

Diante do exposto, reconhecendo a nu-
lidade da prova decorrente da quebra de 
sigilo bancário sem autorização judicial, a 
Turma, nos termos do voto do relator, ne-
gou provimento ao recurso apresentado 
pelo Ministério Público Federal ressalvando 
a possibilidade de oferecimento de outra 
denúncia, com base em prova lícita.

Fonte: TRF1

AJUFBA encaminha 
ofícios a parlamentares
por rejeição ao Veto 26

O presidente da Associação dos Juízes 
Federais da Bahia - AJUFBA, juiz federal 
Fábio Moreira Ramiro, encaminhou ofícios 
aos deputados e senadores da bancada 
baiana no Congresso Nacional, bem como 
ao presidente do Senado dando  continui-
dade ao apoio aos servidores da Justiça 
Federal, bem assim dos demais ramos do 
Poder Judiciário da União.

A Associação faz coro com diversas 
autoridades e entidades do Judiciário e 
da comunidade jurídica pela urgente e ne-
cessária recomposição de vencimentos dos 
servidores, solicitando o empenho dos par-
lamentares na votação e rejeição do Veto 
Presidencial 26, mantendo-se na integra o 
PLC 28/2015.

O texto dos ofícios lembra que o PLC 
28/2015 foi aprovado pela expressiva 
maioria dos deputados e pela unanimida-
de dos senadores e que objetiva corrigir a 
enorme defasagem existente nos salários 
dos servidores, há nove anos sem reajustes 
nos seus vencimentos.

Primeira Região na 
WEB TV Edição 249
 Presidente do TRF1, desembarga-

dor federal Cândido Ribeiro e juiz federal 
Antônio Oswaldo Scarpa recebem título 
de Cidadão Baiano;  Tribunal Regio-
nal Federal da Primeira Região promove 
encontro estratégico das áreas adminis-
trativas da 1ª Região.  PJe - Processo 
Judicial Eletrônico será implantado dia 
17/09 na Seção Judiciária do Tocantins 
e em suas subseccionais.  Participe: 
primeiraregiaonawebtv@trf1.jus.br

 Juiz federal João Paulo 
Pirôpo fala sobre
delação premiada

O Programa Inteiro Teor – a revista ele-
trônica do TRF da 1ª Região na TV Justi-
ça – apresenta, na edição desta semana, 
entrevista com o juiz federal João Paulo Pi-
rôpo, da Seção Judiciária da Bahia, a res-
peito da delação premiada e da esperança 
que a população brasileira tem colocado 
no Judiciário para punição dos crimes de 
corrupção. 

Acompanhe, também, matéria sobre 
decisão do Tribunal que reconheceu o di-
reito de uma pessoa com visão monocular 
à isenção do imposto de renda.

O programa Inteiro Teor inédito foi ao 
ar no último domingo, dia 30 de agosto, às 
12h30, e será reprisado amanhã, dia 2 de 
setembro (quarta-feira), às 9h30, e no dia 
4 (sexta-feira), às 6h30.


