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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENDA REGIMENTAL 16

Altera o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
no que se refere aos art. 62, caput e § 4º, e inclusão do art. 67-A e
parágrafos. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, previstas nos arts. 400 a 403 do Regimento Interno, com base
na decisão do Plenário do Tribunal em sessão realizada em 23/6/2016,

CONSIDERANDO:

a) a Ata 2433472 e o  Extrato de Julgamento 2433473 da sessão Plenária realizada no
dia 23/6/2016;

b) o necessidade de adaptar o Regimento Interno ao art. 942 da Lei 13.105/2015, que
revogou a previsão dos embargos infringentes como recurso e estabeleceu a ampliação do quorum do
órgão julgador para a conclusão de julgamentos não unânimes em apelação, agravo de instrumento ou
ações rescisórias em que houver reforma de decisão de mérito,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o caput e o § 4º do art. 62, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 62. As seções reúnem-se com a presença, no mínimo, da maioria absoluta de
seus membros, salvo para sumulação de jurisprudência uniforme, alteração ou
cancelamento de súmula, em que o quorum é de dois terços de seus membros.

[...]

§ 4º Havendo empate, o presidente da seção ou quem o estiver substituindo
proferirá o voto de desempate, ressalvadas as hipóteses do art. 942 do CPC.

 

Art. 2º Incluir a Seção V-A – Dos julgamentos não unânimes, no Capitulo VI do Titulo
II e o art. 67-A com os §§ 1º ao 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

Seção V-A – Dos julgamentos não unânimes

Art. 67-A. Havendo divergência em julgamento nos casos previstos no art. 942 do
Código de Processo Civil, deverão ser convocados tantos julgadores quantos
forem suficientes para alteração do resultado da decisão, obedecendo-se as regras
deste artigo.

§ 1º Quando a divergência se der na turma – em sede de apelação ou agravo de
instrumento em que houve reforma de decisão que julgou total ou parcialmente o
mérito –, o julgamento prosseguirá, se possível, na mesma sessão, convocando-se
julgadores em número suficiente a modificar o resultado do julgamento,
assegurando-se às partes e a eventuais terceiros o direito de renovação das
sustentações orais, devendo o resultado ser proclamado pelo presidente da turma.

§ 2º Não sendo possível o prosseguimento do julgamento na mesma sessão, terá
continuidade em sessão a ser designada podendo esta ser realizada na mesma data
da sessão da seção seguinte, por designação do presidente da turma, desde que
haja tempo hábil para se proceder à intimação das partes, acaso ausentes.

§ 3º Para efeito desde artigo, serão sucessivamente convocados na seguinte forma:

I – por ordem de antiguidade na seção, o desembargador federal que se seguir
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àquele que por último tiver votado na turma;

II – por ordem de antiguidade na magistratura da Região, juízes convocados na
mesma seção;

III – demais desembargadores; e

IV – juízes convocados ou em auxílio ao Tribunal, por ordem de antiguidade na
magistratura da Região.

§ 4º Se a divergência se der em sessão de seção, o processo terá o julgamento
suspenso, com indicação de prosseguimento em uma nova sessão da seção que
será aberta na mesma data em que ocorrer sessão da Corte Especial a ser designada
pelo presidente do Tribunal  - por encaminhamento do presidente do órgão no
qual surgiu a divergência -, na qual o processo será apresentado pelo relator,
sendo ou não integrante do órgão, observando-se:

I – a suspensão do julgamento será anunciada na sessão em que ocorreu a
divergência e a intimação ocorrerá na forma disciplinada no CPC;

II – por ordem de antiguidade, serão convocados os desembargadores presentes à
sessão da Corte Especial, em número suficiente a modificar o resultado do
julgado, iniciando-se pelo desembargador federal imediatamente mais antigo que
por último tiver votado como integrante da seção;

III – acaso nenhum dos membros votantes da seção integre a Corte Especial, a
convocação se iniciará pelo desembargador federal mais antigo presente à sessão
da Corte Especial;

IV – após relatado e discutido o caso na sessão da Seção aberta para este escopo,
será proclamado o resultado.

§ 5º se o relator for vencido, lavrará o acórdão quem primeiro proferiu o voto
divergente.

§ 6º Nos termos do Código de Processo Civil de 1973, somente serão admitidos e
cadastrados embargos infringentes contra acórdão não unânime cuja sessão de
julgamento tenha sido realizada até 17 de março de 2016.

 

Art. 3º Alterar a nominação da Seção III – Dos embargos infringentes,  do Capitulo II, 
do Titulo V, que passa  a nominar-se Seção III – Dos embargos infringentes de julgamento realizado
até 17 de março de 2016.

Art. 4º Esta Emenda Regimental entra em vigor na data da 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 06/07/2016, às 18:12 (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 2439546 e o código CRC 8841B20B.
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