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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Alberto Luiz Santana Filho 

(Jequié), Fábio Lopes Rodrigues (Gua-
nambi), André de Lima e Silva (Ilhéus), 
Mariangela Santos Moraes (13ª Vara), 
Nara Oliveira dos Santos (20ª Vara). 

Amanhã: Nara Goreth dos Apósto-
los Perreira (Paulo Afonso), Eive Cris-
tine Ramos Meneses (7ª Vara), Estela 
de Fátima Martins Fagundes (Vitória 
da Conquista), Irenildo Silva Miran-
da (9ª Vara), Carlos Mendes Teixeira 
(17ª Vara), Ana Carla de Lima Rocha                                                  
e  Célia Dalva Maria Pereira da Silva 
(ambas do NUCJU).

Parabéns!

O Plenário da Câmara aprovou em se-
gundo turno, a PEC 209/12, que disciplina 
a admissão do recurso especial pelo STJ.

A proposta prevê que o recorrente deve-
rá demonstrar a relevância das questões de 
direito federal infraconstitucional discutidas 
no caso. Para o tribunal recusar o recurso, 
precisará do voto de 2/3 dos membros do 
órgão competente para o julgamento.

A proposta é considerada “premente e 
inadiável” pela presidente do STJ, minis-
tra Laurita Vaz, para racionalizar a “ava-
lanche” de recursos especiais interpostos, 
contribuindo para o resgate da “real mis-
são” do tribunal: uniformizar a interpreta-
ção da legislação infraconstitucional. 

Lançada 14ª edição 
do Prêmio Innovare

A 14ª Edição do Prêmio Innovare foi 
oficialmente lançada no dia 16/3. O objeti-
vo da ação é identificar, premiar e divulgar 
iniciativas que contribuam para o bom fun-
cionamento e a modernização da Justiça.

Desde a primeira edição do Prêmio In-
novare, foram analisadas mais de cinco mil 
práticas de todos os estados brasileiros. 
Neste ano, as inscrições ficarão abertas até 
15/5 no site www.premioinnovare.com.br.

Para a premiação, serão contempladas 
as categorias: Tribunal, Juiz, MP, Defenso-
ria Pública, Advocacia e Justiça e Cidada-
nia. A comissão poderá premiar uma inicia-
tiva relacionada ao sistema penitenciário.

As práticas inscritas que atenderem ao 
regulamento serão visitadas pelos consulto-
res e avaliados por uma comissão julgado-
ra com ministros, desembargadores, juízes, 
membros do MP, defensores públicos, ad-
vogados e outros profissionais. A avaliação 
será baseada nos critérios de eficiência, ce-
leridade, qualidade, criatividade, praticida-
de, ineditismo, exportabilidade, satisfação 
do usuário, alcance social e abrangência 
territorial.

Cinco varas e onze relatores de turmas 
recursais baianas são ouro, prata e bronze  

no Selo Estratégia em Ação do TRF1

A Comissão Avaliadora do Selo Estra-
tégia em Ação homologou o resultado final 
do prêmio Selo Estratégia em Ação, honra-
ria concedida pelo TRF1 para incentivar o 
conhecimento, a gestão e o cumprimento 
das metas estratégicas nas unidades juris-
dicionais da 1ª Região

De um total de 369 unidades judiciais 
e após análise dos recursos, 81 unidades 
receberão a premiação: 10 com o Selo Dia-
mante; 34 com o Selo Ouro, 18 com o Selo 
Prata, e 19 com o Selo Bronze.

Na categoria ouro, na Bahia foram con-
templadas a 23ª Vara de JEF e nove rela-
tores das Turmas Recursais (os seis da 1ª 
e 2ª Turmas, o relator 2 da 3ª Turma e os 
relatores 1 e 2 da 4ª Turma Recursal.

Na categoria prata foram agraciadas a 
10ª Vara Cível, a 17ª Vara Criminal e o 1º 
relator da 3ª Turma Recursal. 

O selo bronze será outorgado à 21ª Vara 
de JEF, à 18ª Vara de Execução Fiscal e ao 
3º relator da 4ª Turma Recursal.

Das 96 localidades-sede da Justiça Fe-
deral da 1ª Região, 20 foram premiadas, 
sendo as 14 seções e seis subseções ju-
diciárias

A Seção Judiciária de Minas Gerais re-
ceberá o Selo Diamante por ter sido a que 
mais pontuou em toda a Primeira Região 
quanto ao cumprimento de metas estraté-
gicas no período de janeiro a dezembro de 
2016. A Seção Judiciária de Goiás receberá 
o Selo Ouro pela segunda colocação; na ter-
ceira posição, a Seção Judiciária do Amapá 
receberá o Selo Prata, e a Seção Judiciária 
de Rondônia receberá o Selo Bronze por ter 
atingido a quarta maior pontuação.

O ato solene de entrega do selo diaman-
te foi incluído na sessão solene comemo-
rativa do 28º aniversário de instalação do 
TRF1 no dia 30 de março.

O prêmio é dividido em duas modalida-
des: Seção Judiciária e Unidades Jurisdi-
cionais. Na modalidade por unidade, cada 
vara ou turma é avaliada pelo seu desem-
penho individual diante de cada meta. Na 
modalidade por seção judiciária, a ava-
liação é feita pelo desempenho total da 
seccional em cada meta, atribuindo-se 10 
pontos a cada meta que atingir o semáforo 
azul, 8 pontos a cada meta que atingir o 
semáforo verde e 5 pontos a cada meta que 
atingir o semáforo amarelo. 

Ainda que uma vara não tenha cumprido 
a meta 1 (por exemplo), o bom desempenho 
de outras varas pode compensar o resulta-
do final, levando a seção a ser premiada. 
E vice-versa: caso uma seccional não tenha 
unidades premiadas, pode conquistar o selo 
na categoria por seção judiciária. Ou seja, o 
selo premia tanto as unidades, individual-
mente, quanto as seções judiciárias como 
um todo (capital + interior).

As metas processuais para 2017 são:

Meta 1 – Julgar quantidade maior de 
processos de conhecimento do que os dis-
tribuídos no ano corrente.

Meta 2 – Identificar e julgar 100% dos 
processos distribuídos até 31/12/2012 e, 
pelo menos, 85% dos processos distribu-
ídos até 31/12/2013, no 1º e 2º graus; 
100% dos distribuídos até 31/12/2014 
nos juizados especiais federais e nas tur-
mas recursais.

Meta 3 – Encerrar por conciliação o per-
centual mínimo de 2% dos processos dis-
tribuídos no ano corrente.

Meta 4 – Identificar e julgar 70% das 
ações de improbidade administrativa distri-
buídas até 31/12/2014. 

Meta 5 – Baixar quantidade maior de pro-
cessos de execução não fiscal do que a dos 
casos novos distribuídos no ano corrente.

Meta 6 – Identificar e julgar 70% dos 
processos de ações coletivas distribuídas 
até 31/12/2013, no 1º e 2º graus. 

Meta 7 – Baixar quantidade maior de 
processos criminais do que os casos novos 
distribuídos no ano corrente.

Meta 8 – Identificar e julgar pelo menos 
70% das ações penais vinculadas aos cri-
mes relacionados à improbidade adminis-
trativa, ao tráfico de pessoas e ao trabalho 
escravo, distribuídas até 31/12/2014.

As metas estratégicas são definidas 
anualmente no Encontro Nacional do Poder 
Judiciário realizado pelo CNJ.

O JFH continua a tratar do Provi-
mento COGER 129/2016. 

Anexo V. Item 2.17 - As secre-
tarias das Varas certificarão a ine-
xistência de procuração nos autos e 
providenciará a retificação imediata 
da autuação no caso de alteração da 
representação processual das partes.

Anexo V. Item 5 - Controle de au-
tos em poder das partes - Mensalmen-
te, até o quinto dia útil do mês sub-
sequente, o supervisor de Informações 
Processuais relacionará, em duas vias, 
os autos que, ultrapassados os prazos 
legais ou fixados, permaneçam em po-
der de advogado ou parte. Uma delas, 
sob a forma derepresentação, deverá 
ser remetida ao diretor de Secretaria 
para as providências necessárias; a 
outra ficará arquivada no Setor, em 
pasta própria e aberta especialmen-
te para esse fim, com a finalidade de 
controle e cobrança. Se necessário, o 
diretor representará ao juiz (art. 233 
do CPC – Lei 13.105/2015).

O PROVIMENTO

Reunião hoje do 
Comitê Institucional de 

Planejamento Estratégico
Os servidores componentes do Co-

mitê Institucional de Planejamento Es-
tratégico estarão reunidos hoje, às 14h 
no Auditório com videoconferência para 
Alagoinhas e Itabuna.

A reunião deverá pensar propostas 
para 2018. O prazo para incluir estas 
propostas é 29 de março.
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Aprovada na Câmara PEC que 
cria filtro para recurso especial

O ministro Luiz Felipe Salomão já ha-
via destacado a necessidade do filtro antes 
que o sistema chegue a um colapso. Para 
Salomão, “a lei vai estabelecer os casos de 
relevância presumida. O critério de valor, 
acima do teto do juizado especial, pode ser 
um excelente critério”, diz. 

A ideia da PEC é evitar o congestiona-
mento de recursos no STJ relativos a causas 
corriqueiras, como multas de trânsito, cortes 
de energia e água. A mudança permitirá a 
apreciação de relevância da questão fede-
ral a ser decidida, ou seja, devendo-se de-
monstrar a repercussão geral em questões 
relevantes do ponto de vista econômico, po-
lítico, social ou jurídico, que ultrapassem os 
interesses subjetivos da causa.


