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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dorolimpia Sousa Novato (20ª 
Vara), Marcelle Von Sohsten Ramalho 
da Silva (NUCAF), Patrícia Corrêa de 
Carvalho (1ª Vara), Rodrigo Will Ribei-
ro (Irecê), Luciana dos Santos Barbo-
sa (24ª Vara) e Luciano Senna Molina 
(Paulo Afonso). Amanhã: Juiz Federal 
Alex Schramm de Rocha (Eunápolis), 
Elizabete Tereza Cardoso (9° Vara), João 
Carlos de Brito Mota (NUTEC), Luciana 
Marques Imbassahy Salles (NUCOI), Te-
resinha de Jesus Soares Abreu Alves de 
Mello Ferreira e Danilo Filipe Pereira Dos 
Santos (Ambos NUCJU).

Parabéns!

CRPs desafogam o Judiciário e facilitam 
acesso da população mais carente à Justiça

Você já ouviu falar nas Câmaras Re-
gionais Previdenciárias (CRPs) da 1ª 
Região? A partir desta segunda-feira, 
dia 2 de outubro, o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) começa a 
campanha de divulgação dos trabalhos 
das CRPs na Justiça Federal. Com essa 
ação, você vai conhecer o histórico, os 
motivos para a criação, as vantagens 
das Câmaras e muito mais.

Os processos que envolvem o Direito 
Previdenciário são uma grande preocu-
pação da Justiça brasileira. Segundo 
informações divulgadas na última edi-
ção do Relatório Justiça em Números, 
publicação anual do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), em 2016 chega-
ram aos tribunais brasileiros mais de 
29 mil casos novos, sendo que, des-
tes, 7,8 mil consistem em demandas 
previdenciárias – 26% do total. Além 
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disso, na Justiça Federal a maior de-
manda de processos está justamente 
relacionada ao Direito Previdenciário, 
em ações que tratam de benefícios em 
espécie/auxílio-doença, que benefi-
ciam principalmente a população mais 
carente, que busca em grau de recurso 
o atendimento dessas demandas pelo 
Tribunal. Diante do cenário alarmante, 
a adoção de medidas que desafogam 
o Judiciário e aceleram julgamento de 
processos são imprescindíveis para ga-
rantir o acesso da população à Justiça.

Uma das soluções para o problema 
é a criação, pelos tribunais do País, de 
Câmaras Regionais, previstas na Cons-
tituição mediante a Emenda Constitu-
cional nº 45, de 30 de dezembro de 
2004. O Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1) foi o primeiro ór-
gão da Justiça Federal a implementar 
a medida, no âmbito previdenciário, 
com a instituição das primeiras CRPs 
em dezembro de 2014, contando, 
hoje, com quatro Câmaras distribuídas 
entre os estados de Minas Gerais e da 
Bahia.

Desde a instalação, as câmaras 
resultaram no julgamento de mais de 
33,6 mil processos, segundo dados da 
Central de Triagem e Remessa de Pro-
cessos às CRPs (Cetri). Essa iniciativa 
tem contribuído para reduzir o acer-
vo da 1ª Seção do Tribunal, composta 

pelas 1ª e 2ª Turmas, que em janeiro 
de 2015 contava com 223.968 ações. 
Atualmente, o acervo das duas Turmas 
totaliza 84.820 feitos, uma redução 
de 37,87% em apenas dois anos.

COMO FUNCIONAM

As Câmaras Regionais Previdenciá-
rias são compostas, cada uma, de três 
juízes federais convocados, por ato da 
Presidência do TRF1, e presididas por 
um desembargador federal. São órgãos 
descentralizados e têm a função de atu-
ar em julgamento de processos em grau 
de recurso.

Apesar de seu caráter provisório, 
com previsão de duração de um ano, os 
resultados na 1ª Região foram tão po-
sitivos que o funcionamento dessas câ-
maras vem sendo sucessivamente pror-
rogado.

As sessões de julgamento das CRPs 
são, basicamente, realizadas por inter-
médio de videoconferência, o que reduz 
custos, uma vez que elimina o pagamen-
to de diárias e a emissão de passagens 
aéreas aos desembargadores que presi-
dem as câmaras. Outro benefício trazido 
pela videoconferência é a participação 
do Ministério Público e dos advogados, 
que podem participar das sessões de 
julgamento a distância, o que colabora 
também para otimização do tempo.

Fonte: TRF1

Cardápio do restaurante 
para terça-feira

Restaurante Gradin Grill: Camarão na 
Moranga, Frango Inteiro Desossado com 
Legumes, Cupim ao Forno com Batatas, 
Moqueca de Mexilhão, Torta de Frango, 
Ravióli a Carbonara, Kibe a Moda do 
Cheff.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo: Omelete de Carne, 
Frango Assado com Vinho, Frango Gre-
lhado, Peixe Frito com Farofa, Dobradi-
nha, Nhoque ao Molho Branco e Frango, 
Soufl ê de Legumes, Empadão de Carne, 
Pastel Doce.

SEVIT lembra que uso 
de crachá é obrigatório

A Seção de Segurança, Vigilância e 
Transporte - SEVIT lembra a todos que é 
obrigatório o uso do crachá de identifi cação 
nas dependências da Seção e Subseções 
Judiciárias, conforme a Instrução Normati-
va 14-10, do TRF da 1ª Região.

Os servidores, prestadores de serviços 
e estagiários deverão portá-lo em local visí-
vel, durante todo o expediente.

A SEVIT esclarece que todos precisam 
usar o crachá, mas os estagiários, por sua 
natural e maior rotatividade, devem estar 
mais atentos ainda à obrigação para facili-
tar sua identifi cação pela segurança já que 
o trânsito de pessoas no Fórum é cada vez 
mais intenso.

Aberta a Feira da Solidariedade com
palestra sobre economia popular

A partir de hoje está aberta, no 
Foyer desta Seccional, a Feira da So-
lidariedade da Seção Judiciária da 
Bahia,  como mais uma ação do ca-
lendário comemorativo do Jubileu de 
Ouro.

Realizada pela Diretoria do Foro em 
parceria com a comunidade de Sussu-
arana, a feira tem como finalidade in-
teragir com a população local, dando 
oportunidade a artesãs a comercializa-
rem e divulgarem seus produtos, ge-
rando renda e promovendo a economia 
popular e solidária.

 Além da feira, os interessados po-
derão também assistir a uma palestra 
aberta ao público sobre economia po-
pular no Auditório Ministro Dias Trin-
dade, às 15h, ministrada por Dayvid 
Souza Santos, coordenador de Forma-
ção e Divulgação da Superintendência 
de Economia Solidária e Cooperativis-
mo (SESOL) da Secretaria do Trabalho, 
Emprego, Renda e Esporte (SETRE) do 
Governo da Bahia.

Dayvid possui graduação em Ad-
ministração com Habilitação em 
Marketing pela Faculdade de Sergi-

pe (2010), é estudante de Física (li-
cenciatura) na Universidade Federal 
de Sergipe e atualmente também faz 
mestrado na Universidade Federal da 
Bahia, no Programa de Engenharia In-
dustrial. Foi funcionário da Associação 
Beneficente Josué de Castro, e coorde-
nador do Centro Público de Economia 
Solidaria do Litoral Sul da Bahia e tem 
experiência na área de Economia So-
lidária, Estudos e Pesquisas Sobre o 
Trabalho, planejamento regional e de-
senvolvimento local.

As instituições que fazem parte da 
Feira de Solidariedade são: Grupo de 
Economia Solidária Arte Bahia, As-
sociação Benefi cente da Juventude e 

Geriatra da Bahia (ABJB) e Associação 
Benefi cente Comunitária de Sussuara-
na (ACBS).

Ao todo, serão expostos o trabalho 
de mais de 10 artesãs, que são respon-
sáveis pela confecção de bonecas, brin-
quedos lúdicos, pesos de porta, panos 
de prato, colchas de fuxico, trabalhos 
em crochê, bordados, madeira etc.

“Este é o quarto ano consecutivo 
de parceria da Justiça Federal com a 
comunidade de Sussuarana, que tem 
gerado bons frutos em relação a ci-
dadania. E agora, com a parceria di-
retamente com a Direção do Foro na 
pessoa de Dra. Claudia Tourinho Scar-
pa, a expectativa das artesãs é de que 
a Feira de Solidariedade gere renda, 
pois são produtos exclusivos e confec-
cionados artesanalmente”, declarou 
Eliete Lima, representante do Grupo de 
Economia Solidária Arte Bahia e líder 
comunitária do bairro de Sussuarana.

A Feira da Solidariedade da Justiça 
Federal fi cará exposta no Foyer desta 
Seccional até o dia 11/10.


