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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 222

Altera a Portaria Presi 49 de 27/01/2015, alterada pela Portaria Presi
185 de 24/04/2015, que disciplina a remessa e atribuição de processos,
os procedimentos e demais providências para o funcionamento das
Câmaras Regionais Previdenciárias da Bahia e de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe 0005929-
41.2014.4.01.8000,

CONSIDERANDO:

a) a Resolução Presi 23 de 1º de dezembro de 2014, que instituiu Câmaras Regionais
Previdenciárias para atuar descentralizadamente em julgamento de feitos previdenciários nas Seções
Judiciárias da Bahia e de Minas Gerais, referendada e alterada pela Resolução Presi 5 de 2015;

b) a Portaria Presi 49 de 27 de janeiro de 2015, que disciplinou a remessa e a atribuição
de processos, os procedimentos e demais providências para o funcionamento das Câmaras Regionais
Previdenciárias da Bahia e de Minas Gerais;

c) a necessidade de atualização e adequação de procedimentos, em conformidade com
as alterações trazidas pelo novo Código de Processo Civil,

RESOLVE:

Art. 1º INCLUIR o parágrafo 5º no artigo 2º da Portaria Presi 49 de 27 de janeiro de
2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

"Art. 2º .........................................................................................................

(...)

§ 5º Poderão ser convocados juízes federais a serem designados suplentes na Câmara
Regional Previdenciária para composição de quorum em eventual necessidade, sem
prejuízo de suas varas de origem."

 

Art. 2º INCLUIR  os parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º no artigo 18 da Portaria Presi 49 de 27
de janeiro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18º .........................................................................................................

(...)

§ 6º No caso de julgamento não unânime em apelação ou agravo de instrumento em
que houver reforma de decisão parcial de mérito pela CRP, o seu Presidente poderá
proceder à convocação de outros magistrados integrantes do colegiado que não estejam
compondo o quorum de julgamento do processo, ou ainda de outra CRP na mesma Seção
Judiciária, em número suficiente para possibilitar a inversão do resultado parcial, que
votarão em prosseguimento.

§ 7º Na impossibilidade de se concluir o julgamento de processos, na forma do § 6º,
poderão ser chamados para compor o quorum necessário para o julgamento não unânime
magistrados previamente convocados suplentes na respectiva CRP ou em outra na mesma
Seção Judiciária.

§ 8º As partes serão intimadas do prosseguimento do julgamento do processo que, se não
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ocorrer na sessão seguinte, deverá ser incluído em pauta de julgamento.

§ 9º No prosseguimento do julgamento, facultar-se-á a sustentação oral dos advogados
das partes ou de eventuais terceiros no processo."

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

 

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 14/06/2016, às 17:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 2332379 e o código CRC 371C8068.
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