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A Presidência do TRF1 assinou a Re-
solução Presi n. 13, que estabelece pro-
cedimentos para a formação de colegiado 
em primeiro grau de jurisdição para o jul-
gamento de crimes praticados por organi-
zações criminosas no âmbito da Justiça 
Federal da 1ª Região.

Com isso, o juiz condutor, titular ou 
substituto, poderá decidir pela formação 
de colegiado em primeiro grau de jurisdi-
ção nos procedimentos e processos que 
tenham por objeto a apuração e o proces-
samento de crimes praticados por organi-
zações criminosas, nos termos do art. 2º 
da Lei 12.694/2012.

O juiz do processo ou do procedimento 
que instaurar o incidente para formação de 

Informação 
do Pro-Social

Os médicos especialistas em cirurgia de 
cabeça e pescoço no Estado da Bahia não 
atendem mais a Planos de Saúde. Eles for-
maram uma Cooperativa, a Cooperativa de 
Cabeça e Pescoço - CCP.

 Após várias tentativas de realizar con-
trato com a referida cooperativa, frustradas 
em decorrência da exorbitante diferença de 
valores entre a Tabela de Honorários Médi-
cos do TRF1 e a tabela apresentada pela 
cooperativa, a SECBE disponibiliza aos seus 
beneficiários, a fim de viabilizar, quando ne-
cessário, o procedimento cirúrgico de cabe-
ça e pescoço, as alternativas abaixo:

Reembolso integral do valor compro-
vadamente pago, sob prévia anuência da 
administração da SECBE, posteriormente 
sendo lançado custeio de 10% sob o valor 
da  tabela adotada pelo TRF1 e 100% so-
bre  o valor excedente, conforme previsto na 
Resolução 600-14-TRF, de 07/10/2004. 

Tratamento fora de domicilio TFD, sob 
prévia anuência da administração da SE-
CBE, conforme PORTARIA/PRESI/SECBE 
185 de 23 de maio de 2014, em vigor, 
desde 26/05/2014 e Rotinas de atendi-
mento na Rede Credenciada de Alto Custo 
em São Paulo 

Definidos procedimentos para 
formação de colegiado em 1ª grau 

para julgar organizações criminosas
colegiado deve comunicá-lo ao juiz federal 
diretor do foro da respectiva seção judici-
ária, e este, em até 24 horas do conhe-
cimento da instauração, realizará o sorteio 
eletrônico de quatro juízes que comporão o 
colegiado, ficando os dois últimos sortea-
dos como suplentes.

A Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação (Secin) disponibilizará, para todas 
as diretorias de foro da Justiça Federal da 
1ª Região, sistema eletrônico denomina-
do “Sorteio para composição do colegiado 
previsto na Lei 12.694/2012”, alimentado 
com o acervo das seções/subseções judici-
árias dos respectivos grupos, para eleição.

A íntegra da Resolução Presi 13 está dis-
ponível no portal do Tribunal, em “Avisos”.

1ª Câmara Regional Federal Previdenciária 
da Bahia será instalada no dia 6 de abril

Com o objetivo de desafogar a 1ª e a 2ª 
Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, que tratam de matérias previden-
ciárias e, atualmente, possuem acervo de 
aproximadamente 35 mil processos, foram 
instituídas pelo TRF1 duas Câmaras Regio-
nais Descentralizadas da 1ª Região. 

A iniciativa foi implantada pela Resolu-
ção Presi 23, de 01/12/2014, como forma 
de enfrentamento ao número crescente de 
processos previdenciários em tramitação 
no TRF da 1ª Região e que têm origem nas 
seccionais da Bahia e de Minas Gerais.

A 1ª Câmara Regional Descentralizada 
da Bahia terá solenidade de abertura no 
dia 6 de abril, às 14h no Auditório Ministro 
Dias Trindade, no Fórum Teixeira de Frei-
tas, sede da Justiça Federal na Bahia. 

A cerimônia seré presidida pelo desem-
bargador federal Cândido Ribeiro Filho, 
presidente do TRF1, com a presença do 
diretor do Foro desta Seccional, juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite.

Os juízes federais Pedro Braga Filho, 
Cristiano Miranda de Santana e Valter Le-
onel Seixas foram convocados pela Presi-
dência do TRF1 — Portaria Presi n. 79 —, 
para compor a 1ª Câmara Regional Federa  
Previdenciária da Bahia por seis meses, a 
partir de 23/02.

As sessões de julgamento da Câmara 
Regional Previdenciária serão presididas 
pelos desembargadores Cândido Moraes e 
Olindo Menezes, em sistema de rodízio.

Após a solenidade de abertura dos tra-
balhos a 1ª Câmara Regional Descentrali-

zada da Bahia terá a sua primeira sessão 
na Sala de Sessões da Turma Recursal, no 
prédio dos Juizados Especiais Federais.

O juiz federal Cristiano Miranda decla-
rou: “Com muito entusiasmo vejo a insta-
lação desta Câmara, que aproximará o Tri-
bunal dos seus jurisdicionados da Bahia. 
Estes, após anos de espera, verão o julga-
mento dos seus recursos ocorrer em menor 
prazo e isso a custo quase que inexistente 
para o erário.  Para o futuro, será de bom 
alvitre que esta  Unidade ganhe um cor-
po próprio de servidores, possibilitando 
resultados ainda mais eficazes. Porém, 
a despeito disso, acredito que nesta pri-
meira sessão cerca de 400 recursos sejam 
apreciados, minimizando a aflição destas 
partes. Sigamos, a Justiça Federal da Pri-
meira Região está no caminho certo”.

Planejamento Estratégico traça iniciativas 
para desafio das demandas repetitivas 

Um dos principais desafios da Justiça 
Federal para os próximos anos é combater a 
grande quantidade de processos com pedi-
dos judiciais semelhantes. Por isso, a gestão 
das demandas repetitivas e dos grandes li-
tigantes foi incluída no Planejamento Estra-
tégico para 2015-2020. O intuito é reduzir 
o acúmulo de processos e reverter a cultura 
da excessiva judicialização, por meio da pro-
posição de inovações legislativas, da criação 
e aplicação de mecanismos para penalizar 
a litigância protelatória e do monitoramento 
sistemático dos assuntos dessas ações.

A proposta é colocar em prática nos 
próximos meses iniciativas como o apri-
moramento do fluxo de informações de re-
cursos repetitivos e de repercussão geral; 
adoção de ferramenta de controle gerencial 
e de uma central de controle de sobresta-
mentos; e a realização de uma pesquisa 
sobre demandas repetitivas. Para monito-
rar os resultados dessas iniciativas, serão 
utilizadas como indicadores as taxas de 
congestionamento líquido no segundo grau 
de jurisdição e nas turmas recursais.

A escolha do tema como um dos prin-
cipais macrodesafios da Justiça Federal 
demonstra que o segmento está consciente 
das consequências desse fenômeno pro-
cessual e empenhado em encontrar saídas. 
Os benefícios para o cidadão com a solu-
ção desse problema seriam muitos. O prin-
cipal deles é a possibilidade de existir um 
sistema judicial que efetivamente cumpra a 
sua função constitucional.

A expectativa é que o fenômeno seja 
enfrentado a partir de sua origem. Algu-
mas iniciativas são essenciais. A primeira 
é o mapeamento nacional dos processos 
repetitivos, pois são necessárias pesquisas 
prévias para elaboração de um diagnóstico 
do problema. Os entraves são muitos. Em 
primeiro lugar, uma legislação processual 
voltada para a solução das causas de di-
reito privado. As demandas repetitivas, em 
sua maioria, tem origem em questões de 
Direito Público.

No combate às demandas repetitivas, a 
Justiça Federal da 5ª Região saiu na frente. 
Uma iniciativa desenvolvida pelo TRF sedia-
do em Pernambuco, para o gerenciamento 
dos processos sobrestados pela sistemática 
da repercussão geral e dos recursos repetiti-
vos, promete impulsionar as primeiras ações 
do Planejamento Estratégico em 2015. 
Além da gestão das demandas repetitivas, o 
TRF da 5ª Região também desenvolveu um 
projeto que torna pública toda a movimen-
tação desses processos.

A principal inovação desses sistemas 
está na possibilidade de cadastramento das 
controvérsias e representativos, com deta-
lhamento dos temas e elaboração de relató-
rios, de forma transparente, para o cidadão 
e a sociedade. Para a implantação dos siste-
mas no TRF5, foi necessário o cadastro de 
um acervo de cerca de 10 mil processos já 
existentes com recursos sobrestados.

Fonte: CJF

Testemunha depõe 
nesta Seccional na 
Operação Lava Jato 
O ex-presidente da Petrobrás José Sér-

gio Gabrielli depôs na tarde de ontem nesta 
Seccional, por meio de videoconferência, 
como testemunha do réu Nestor Cerveró, 
preso no transcurso da Operação Lava Jato. 
O depoimento foi conduzido pelo juiz fede-
ral da 13ª Vara do Paraná, Sérgio Moro, e 
ocorreu na sala de audiências da 2ª Vara. 

O ex-presidente da estatal fez um de-
poimento eminentemente técnico sobre a 
construção de dois navios-sondas da Petro-
brás, as tratativas mantidas com estaleiros 
coreanos e japoneses, lembrando que na 
ocasião da sua construção havia uma de-
manda muito aquecida no mundo por tais 
equipamentos e à Petrobrás interessava 
muito a  sua aquisição para perfuração em 
águas profundas na África e no México.

Gabrielli negou que conhecesse o réu 
Fernando Soares, conhecido como Fernando 
Baiano e declarou que conheceu Júlio Ca-
margo, representante da Camargo Corrêa, 
durante as negociações com o grupo japo-
nês Mitsui para a aquisição das sondas.

O ex-presidente declarou que todas as 
decisões foram feitas de modo colegiado, 
com participação de toda diretoria da estatal 
e parecer do departamento jurídico, e que 
não houve prejuízo para a Petrobrás.


