
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA DE JULGAMENTO

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO D E
2016.

Presidente: Exmo. Sr. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Secretária: Márcia Bittar Bigonha

Às quatorze horas e cinquenta e oito minutos do dia treze do mês de outubro do ano
de dois mil  e dezesseis,  presentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais JIRAIR
ARAM  MEGUERIAN,  CÂNDIDO  RIBEIRO,  CARLOS  MOREIRA  ALVES,  I'TALO MENDES
(Vice-Presidente),  JOSÉ  AMILCAR  MACHADO,  JOÃO  BATISTA MOREIRA  (Corregedor
Regional),  SOUZA  PRUDENTE,  KASSIO  MARQUES,  NÉVITON  GUEDES,  NOVÉLY
VILANOVA, MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, JOÃO LUIZ DE SOUSA, GILDA SIGMARINGA
SEIXAS, JAMIL DE JESUS OLIVEIRA, HERCULES FAJOSES, CARLOS PIRES BRANDÃO e
FRANCISCO NEVES DA CUNHA, foi aberta a sessão.

Ausentes  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Federais  OLINDO
MENEZES, por motivo de viagem institucional, MÁRIO CÉSAR RIBEIRO e NEUZA ALVES, por
motivo de licença médica, DANIEL PAES RIBEIRO e MARIA DO CARMO CARDOSO, por motivo
de férias, ÂNGELA CATÃO e NEY BELLO, por motivo justificado, e MÔNICA SIFUENTES, por
motivo de participação em curso no exterior.

Foi aprovada a Ata da sessão anterior.

JULGAMENTOS

PROCESSO 0007194-20.2015.4.01.8000 – TRF1

 

Assunto: Proposta de alteração dos arts. 2º, 3º, 49 e 67-A do Regimento Interno do TRF da 1ª Região
adaptando-os às regras do art. 942 do novo CPC/2015.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal KASSIO MARQUES

 

1ª Proposta:

- No art. 2º, incluir o Sistcon no §3º.

Justificativa: Melhor participação do gestor. Deliberar acerca de matérias de interesse.

Decisão: O Plenário do Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, acolheu as propostas
de alteração do Regimento, com a seguinte redação:
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Art. 2º O Tribunal funciona em:

[....]

§ 3º O coordenador dos Juizados Especiais Federais, o coordenador do Sistema de
Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região – Sistcon e o diretor da Escola de Magistratura Federal
da  1ª  Região  –  Esmaf,  ainda  que  não integrem a  Corte  Especial  Administrativa,  participarão  do
julgamento, tão só com direito a voz, quando estiverem em pauta assuntos que a eles interessem.

 

 

2ª Proposta:

-  No § 2º  do art.  3º  excluir  “....  desde que conte  com pelo menos dois  anos de
exercício no cargo, salvo se nenhum dos componentes do colegiado preencher tal requisito.”

- No § 4º incluir o inciso IV (havendo disponibilidade de acervo e observando-se a
ordem de antiguidade).

Decisão: O Plenário do Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, acolheu as propostas
de alteração do Regimento, com a seguinte redação:

Art. 3º Há, no Tribunal, quatro seções, integrada cada uma pelos componentes das
turmas da respectiva área de especialização.

§ 2º As seções e as turmas serão presididas pelo desembargador federal mais antigo
entre  seus  membros,  obedecendo-se à  ordem de antiguidade no órgão fracionário,  em sistema de
rodízio, pelo prazo de dois anos. (supressão do restante do parágrafo)

§ 4º O presidente, o vice-presidente e o corregedor regional, ao deixarem seus cargos,
retornam à turma, observando-se o seguinte:

            IV – Havendo disponibilidade de acervo, poderá ser feita opção por este, obedecida a ordem
de antiguidade.

 

3ª Proposta:

- Alterar a redação do § 1º do art. 49 para adaptá-lo à regra do § 1º do art. 941 do
novo CPC.

Justificativa:  Alterar a redação do §1º do art. 49 para adaptá-lo à regra do § 1º do art. 941 do novo CPC,
que autoriza a alteração do voto até a proclamação do resultado do julgamento pelo Presidente, salvo no
caso de voto proferido por magistrado afastado ou substituído.

Decisão: O Plenário do Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, acolheu as propostas
de alteração do Regimento, com a seguinte redação:

Art. 49. Concluído o debate oral, o presidente tomará os votos do relator, do revisor,
se  houver,  e  dos  outros desembargadores  federais  que se lhes  seguirem na ordem decrescente de
antiguidade.

§ 1º O voto proferido poderá ser alterado até a proclamação do resultado pelo
Presidente, salvo aquele já proferido por magistrado afastado ou substituído.
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4ª Proposta:

- Incluir a palavra decrescente nos incisos I e II do § 3º do art. 67-A.

Decisão: O Plenário do Tribunal, por maioria, nos termos do voto dos Desembargadores Federais
CARLOS MOREIRA ALVES, JOSÉ AMILCAR MACHADO, JOÃO BATISTA MOREIRA, NÉVITON
GUEDES, NOVÉLY VILANOVA, MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, GILDA SIGMARINGA
SEIXAS, JAMIL DE JESUS OLIVEIRA, CARLOS PIRES BRANDÃO e FRANCISCO NEVES DA
CUNHA, aprovou a proposta de inclusão dos incisos I e II do § 3º do art. 67-A, bem como a alteração do
vocábulo “sucessivamente” por “preferencialmente” no § 3º. Vencidos os Desembargadores Federais
JIRAIR ARAM MEGUERIAN, CÂNDIDO RIBEIRO, HILTON QUEIROZ, I’TALO MENDES,
SOUZA PRUDENTE, KÁSSIO MARQUES, e HERCULES FAJOSES, com a seguinte redação:

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 às regras deste artigo.

(...)

§ 3º Para efeito deste artigo, serão preferencialmente convocados na seguinte forma:

I – por ordem decrescente de antiguidade na sessão, o desembargador federal que se
seguir àquele que por último tiver votado na turma.

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

(...)

 

5ª Proposta:

- Incluir a palavra decrescente no inciso II do § 4º do art. 67-A e acrescentar ao final
do inciso “.... prosseguindo no julgamento com o voto do desembargador federal menos antigo
que  se  seguir  ao  que  por  último  tiver  votado  como  integrante  da  seção,  mantendo-se  a
composição fixada em relação ao primeiro processo da pauta.

Decisão: O Plenário, por unanimidade, aprovou a proposta do § 4º, II, do art. 67-A, destacando o adjetivo
“decrescente”, e, por maioria, aprovou a proposta quanto à parte final do inciso II, vencidos os
Desembargadores Federais JAMIL DE JESUS OLIVEIRA, CARLOS PIRES BRANDÃO e
FRANCISCO NEVES DA CUNHA, que propunham a seguinte redação: “para que o julgamento
prosseguisse com o voto do desembargador federal que se seguir ao mais antigo integrante da seção” ,
ficando o inciso II com a seguinte redação:

§  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:

II  – por ordem decrescente de antiguidade serão convocados os desembargadores
presentes  à  sessão  da  Corte  Especial  em número  suficiente  a  modificar  o  resultado  do  julgado,
prosseguindo no julgamento com o voto do desembargador federal menos antigo que se seguir ao
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que por último tiver votado como integrante da seção, mantendo-se a composição fixada em
relação ao primeiro processo da pauta;

 

6ª Proposta:

- Incluir o § 7º no art. 67-A.

Decisão: O Plenário, por maioria, aprovou a proposta de inclusão do § 7º no art. 67-A, vencidos os
Desembargadores Federais JOSÉ AMILCAR MACHADO e SOUZA PRUDENTE, que votaram no
sentido da supressão da proposta, com a seguinte redação:

§ 7º Para a realização das sessões ampliadas destinadas ao prosseguimento dos
julgamentos não é imprescindível a presença dos vogais que já proferiram voto nos seus órgãos
de origem.

 

Encerrou-se a sessão às dezessete horas e trinta e um minutos.

Pelo que eu, Márcia Bittar Bigonha, servindo como Secretária, lavrei a presente Ata,
que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente.

 

 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

 

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
27/10/2016, às 19:25 (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 3020237 e o código CRC 1E7832C3.
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