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Aniversariantes - Hoje: Adriana Maria dos Anjos Santanna Menezes (Itabuna) 
e Suellen Tahiana Alves de Oliveira (Itabuna). Amanhã: Rita Liliana Paim Sen-
na (Nutec), Josefa Carvalho de Souza (Campo Formoso), Suzane Queiroz de 
Melo Fontes (24ª Vara) e Josebelle Sousa Pereira (20ª Vara). Segunda-feira: 
Valtercilia Cardoso dos Santos Monteiro Coêlho (NUBES) e Gilson Francisco 
Damacena (10ª Vara). Parabéns!!!

Divulgado o resultado final
do Selo Estratégia em Ação 2019

STF implementa em maio 
aperfeiçoamentos no 

sistema de sessões virtuais

O sistema em que são realizadas as 
votações das sessões virtuais do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) será aprimo-
rado com uma série de atualizações. As 
medidas, que serão implementadas em 
maio, foram anunciadas pelo presiden-
te do Supremo, ministro Dias Toffoli, 
na abertura da sessão plenária do dia 
17/04. As melhorias na plataforma aten-
dem a solicitações do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil e de 
associações de advogados.

Hoje já é possível acompanhar no 
andamento processual, no site do STF, 
a conclusão de cada voto em tempo 
real, assim que os ministros os lançam 
nos julgamentos virtuais de Turmas e 
Plenário. Com as mudanças, relatórios 
e íntegras dos votos serão disponibili-
zados no portal do STF durante a ses-
são virtual, ampliando a publicidade e a 
transparência dos julgamentos. As sus-
tentações orais dos advogados e partes 
interessadas passarão ser enviadas pelo 
sistema de peticionamento eletrônico 
do Tribunal, gerando automaticamente 
andamento processual. As sustentações 
orais também ficarão disponíveis na in-
ternet.

As novidades incluem, ainda, a pos-
sibilidade de procuradores, advogados 
e defensores encaminharem memoriais 
durante a sessão virtual, viabilizando a 
apresentação de esclarecimentos de fa-
tos, mesmo com os julgamentos em an-
damento. Tanto os memoriais como as 
sustentações orais ficarão disponíveis 
no sistema de votação. Antes de acessar 
o campo de votação, os ministros pri-
meiramente terão que passar pelas sus-
tentações orais do processo. Até o fim 
da sessão virtual, os ministros podem 
alterar votos já proferidos ou destacar 
processos para julgamento presencial, 
conforme previsão do Regimento Inter-
no do STF.

Para Dias Toffoli, com o aprimora-
mento das sessões virtuais, o STF, com 
o apoio indispensável das instituições es-
senciais à justiça (Ministério Público, De-
fensoria Pública, advocacia pública e ad-
vocacia privada), “está atuando em prol 
da efetividade dos direitos fundamentais 
e da paz social”.

Fonte: TRF1

A Comissão Avaliadora do Selo Estra-
tégia em Ação divulgou, na sexta-feira 
do dia 17 de abril, o resultado final da 
premiação. Na categoria Seções Judici-
árias foram premiadas a Seção Judiciá-
ria do Tocantins, com o selo Diamante, 
Seção Judiciária de Minas Gerais, com 
o selo Ouro, as Seções Judiciárias de 
Goiás e Rondônia, com o selo Prata, e 
a Seção Judiciária da Bahia, com o selo 
Bronze.

Já na categoria “Unidades Judiciais”, 
91 unidades conquistaram o selo Dia-
mante, 52 unidades o selo Ouro, 23 uni-
dades o selo Prata e 33 unidades obtive-
ram o selo Bronze.

De acordo com Relatório de Gestão 
de 2019, a evolução do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região no desempe-

nho das metas estratégicas desde 2015 
se deve, principalmente, à instituição da 
premiação do Selo Estratégia em Ação 
e ao acompanhamento da execução da 
estratégia por objetivo estratégico, que 
passou a ser apurado com base nas me-
tas e, também, nas iniciativas estraté-
gicas.

Ainda segundo o Relatório, diante das 
metas fixadas pelo Conselho Nacional de 
Justiça (metas nacionais) e do Conselho 
da Justiça Federal (metas específicas), 
no fim de 2018, 73% das Varas da 1ª 
Região já haviam sido contempladas 
com algum selo.

Por esse motivo, a 1ª Região decidiu, 
em 2019, tornar o Selo Estratégia em 
Ação mais desafiador. Além de a Meta 2 
do CNJ determinar que os processos dis-
tribuídos até 31/12/2016 nos Juizados 
Especiais Federais (JEFs) e nas Turmas 
Recursais sejam resolvidos até 2019, o 
TRF1 também passou a exigir, para se 
obter o Selo neste ano, que as suas uni-
dades judiciais fossem além, resolvendo 
todos os processos que foram distribuí-
dos nas turmas recursais até o ano de 
2017, excluindo, assim, um ano do tem-
po de tolerância em relação aos Tribunais 
Regionais Federais.

Outra meta mais desafiadora foi 
a de número 5, que passou a incluir 
em seu cálculo a baixa das execuções 
fiscais. Na 1ª Região, para cumprir in-
tegralmente esta meta, suas unidades 
tiveram que baixar mais processos de 
execução fiscal e não fiscal do que o 
número de casos novos de execução do 
ano corrente.

Selos na SJBA - Ao todo, 28 unidades 
da Seção Judiciária da Bahia receberam 
selo. Na categoria Diamante foram 9 uni-
dades, sendo elas: 19ª Vara Federal; 1ª 
Relatoria da 1ª Turma Recursal da Bahia; 
2ª Relatoria da 1ª Turma Recursal da 
Bahia; 3ª Relatoria da 1ª Turma Recursal 
da Bahia; 3ª Relatoria da 2ª Turma Re-
cursal da Bahia; 1ª Relatoria da 3ª Tur-
ma Recursal da Bahia; 1ª Relatoria da 4ª 
Turma Recursal da Bahia; 2ª Relatoria da 
4ª Turma Recursal da Bahia; e 3ª Relato-
ria da 4ª Turma Recursal da Bahia.

Já na categoria Ouro, 8 unidades fo-
ram contempladas: 20ª Vara Federal; 1ª 
Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Alagoinhas; 1ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Campo Formoso; 1ª Vara Fe-
deral da Subseção Judiciária de Itabuna; 
2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Itabuna; 1ª Vara Federal da Subseção Ju-
diciária de Vitória da Conquista; 2ª Rela-
toria da 3ª Turma Recursal da Bahia; e 3ª 
Relatoria da 3ª Turma Recursal da Bahia.

A categoria Prata esse ano contem-
plou 4 unidades, sendo elas: 21ª Vara 
Federal; 1ª Vara Federal da Subseção Ju-
diciária de Bom Jesus da Lapa; 1ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Teixei-
ra de Freitas; e 2ª Relatoria da 2ª Turma 
Recursal da Bahia.

Por fim, na categoria Bronze, foram 
premiadas 7 unidades: 5ª Vara Fede-
ral; 9ª Vara Federal; 15ª Vara Federal; 
18ª Vara Federal; 23ª Vara Federal; 1ª 
Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Jequié; e Vara Única da Subseção Judici-
ária de Juazeiro.

Para conferir na íntegra as unidades 
premiadas e suas respectivas pontuações, 
acesse o portal do TRF1, clique em Insti-
tucional, depois em Gestão Estratégica e 
escolha a opção Selo Estratégia em Ação.

O Prêmio - Instituído em 2016 por 
meio da Portaria Presi 348, o Selo Estra-
tégia em Ação reconhece a excelência do 
trabalho do 1º grau da Justiça Federal da 
1ª Região e incentiva o cumprimento de 
metas judiciais estabelecidas anualmente 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A premiação é dividida em quatro 
categorias e contempla as unidades que 
mais se destacam no cumprimento das 
metas no decorrer do ano de vigência do 
certame. (Fonte: TRF1)

Confira os destaques
do Inteiro Teor deste 

fim de semana
Em edição especial, o Programa do 

TRF 1ª Região Inteiro Teor deste fim de 
semana destaca decisões importantes 
sobre o imposto de renda. Conforme pre-
visto no Código Penal, é crime declarar o 
imposto de renda com informações fal-
sas. Com base nisso, o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região condenou uma pro-
fessora na Bahia após serem descobertas 
irregularidades, por parte da denunciada, 
na declaração anual desse imposto.

Outra reportagem destaca a Lei nº 
7.713, de 1988: aposentados e pensio-
nistas que sofrem de doenças como cân-
cer, aids, hanseníase e mal de Parkinson 
estão isentos do pagamento de IR.

O Programa vai ao ar na TV Justiça nes-
te sábado, 25 de abril, às 11h, com repri-
se no domingo, dia 26, também às 11h. 
Após exibição na TV, o Inteiro Teor fica 
disponível no canal do TRF1 no YouTube.


