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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 49

Disciplina 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.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o que consta nos autos do
Processo Administrativo Eletrônico PAe-SEI 5229-41.2014.4.01.8000,

 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 necessidade de adoção de providências preparatórias para instalação das câmaras
regionais previdenciárias;

c) a previsão de definição de regulamentação dos procedimentos, das ações e da
infraestrutura de funcionamento das Câmaras Regionais Previdenciárias, por meio de Portaria do
Presidente;

d) a Portaria Presi 442 de 1º de dezembro de 2014, que instituiu grupo de trabalho para
apoiar a implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias,

RESOLVE:

Art. 1º As Câmaras Regionais Previdenciárias da Bahia e de Minas Gerais, instituídas
pela Resolução Presi 23 de 1º de dezembro de 2014, como órgãos julgadores, descentralizados e
vinculados ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para atuar no julgamento de feitos em grau de
recurso, funcionarão em conformidade com a presente portaria, expedida em complementação à
Resolução Presi 23 de 1º de dezembro de 2014, referendada e alterada pela Resolução Presi 5 de 27 de
janeiro de 2015.

TÍTULO I

DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO DAS CÂMARAS REGIONAIS
PREVIDENCIÁRIAS - CRPS

Art. 2º As Câmaras Regionais Previdenciárias da Bahia e de Minas Gerais serão
compostas, cada uma, por três juízes federais convocados da própria seção judiciária, de acordo com o
Regimento Interno do TRF 1ª Região e designados em ato próprio da Presidência.

§ 1º Os juízes federais designados para as CRPs da Bahia e de Minas Gerais serão
convocados, com prejuízo em suas varas de origem, a partir de 23 de fevereiro de 2015.

§ 2º Nas ausências, impedimentos ou férias do juiz federal relator será convocado pelo
Presidente do Tribunal, ouvida previamente a Corregedoria Regional, juiz federal para substituição
temporária, com prejuízo de suas funções na vara de origem.

§ 3º Na hipótese de substituição temporária, até 30 dias, será mantida a equipe de
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servidores do magistrado substituído para fins de assessoramento do relator substituto.

§ 4º Em caso de afastamento por prazo superior a 30 dias, o juiz federal será substituído
de forma permanente.

Art. 3º As CRPs da Bahia e de Minas Gerais serão presididas em sistema de rodízio por
desembargadores federais da 1ª Seção ou de outros órgãos julgadores que se voluntariarem, sem prejuízo
de suas atividades.

Parágrafo único. Os desembargadores federais designados para a presidência das CRPs
da Bahia e de Minas Gerais terão direito à passagem aérea de ida e volta para as respectivas sedes das
Seções Judiciárias e pagamento de até 2,5 diárias por sessão de julgamento de que participarem.

Art. 4º As Câmaras Regionais Previdenciárias da Bahia e de Minas Gerais serão assim
organizadas:

I – Gabinete de Relator (3 gabinetes);

II – Central de Apoio Cartorário (única por CRP).

§ 1º Para a estruturação do Gabinete do Relator, cada um dos juízes federais
convocados para atuar nas CRPs utilizará a estrutura física e de pessoal de assessoramento de seu próprio
gabinete, acrescida de dois estagiários do curso de Direito.

§ 2º A Central de Apoio Cartorário – Cecat/CRP funcionará em espaço físico cedido
pela Diretoria do Foro e será composta de:

a) pelo menos um servidor cedido da Secretaria da Vara de cada um dos relatores, com
a função comissionada que ocupa na unidade de origem;

b) dois servidores cedidos pela Administração da Seção Judiciária;

c) servidores cedidos, voluntariamente, pelas varas federais da Seção Judiciária;

d) um estagiário de nível superior;

e) dois estagiários de nível médio.

§ 3º Os estagiários de que trata este artigo, serão custeados com créditos orçamentários
do Tribunal e poderão ter carga horária de 6 horas, com o valor da bolsa-estágio ajustada para a jornada
realizada.

Art. 5º O assessoramento aos juízes federais convocados para compor as CRPs
compreende, exemplificativamente, as seguintes atividades:

a) agrupamento dos processos por matéria, seguindo orientação do juiz federal
convocado;

b) assessoramento jurídico na elaboração de decisões e na pesquisa de jurisprudência;

c) verificação da regularidade do processo e necessidade de realização de diligências;

d) digitação e conferência do inteiro teor do acórdão;

e) inclusão de processos na pauta de julgamentos;

f) remessa de processos com despachos, decisões e inteiro teor dos acórdãos,
acompanhados dos arquivos eletrônicos, à respectiva Cecat/CRP para publicação no e-DJF1;

g) atendimento de partes e advogados, quando determinado pelo juiz federal
convocado;

h) recebimento e remessa de processos à respectiva Cecat/CRP.

Art. 6º As atividades cartorárias realizadas pelas Secretarias de Apoio compreendem os
trabalhos de processamento, procedimentos diversos e apoio aos julgamentos das câmaras regionais, tais
como:
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a) conferência, recebimento e remessa de autos;

b) análise de impedimentos e suspeições;

c) andamento e controle processual dos feitos e recursos interpostos;

d) intimação das partes e órgãos públicos interessados;

e) cadastramento de pautas de julgamento para inclusão de feitos pelos gabinetes dos
relatores;

f) consolidação da pauta de julgamentos após as inclusões dos gabinetes;

g) emissão de certidões;

h) secretaria das sessões de julgamento e elaboração de atas de julgamento;

i) juntada de petições;

j) publicação de pautas, atas, acórdãos e decisões;

k) juntada e numeração de páginas do inteiro teor do acórdão nos autos e a publicação
da ementa e do acórdão no e-DJF1;

l) controle do decurso de prazo recursal;

m) certificação do trânsito em julgado dos acórdãos e baixa à origem;

n) recebimento e processamento dos recursos interpostos nos julgados proferidos pela
CRP;

o) intimação para contrarrazões no caso de interposição de Recurso Especial ou
Recurso Extraordinário para posterior remessa ao Tribunal;

p) remessa ao Tribunal de embargos infringentes, ações rescisórias de acórdãos e de
recursos aos tribunais superiores.

§ 1º A Cecat da CRP será coordenada hierarquicamente pelo Diretor do Foro da
respectiva Seccional.

§ 2º As Coordenadorias da 1ª e 2ª Turmas do Tribunal prestarão o suporte e as
orientações necessárias, de forma a manter-se a uniformidade com o processamento e os procedimentos
desenvolvidos nos órgãos julgadores centralizados na Corte.

TÍTULO II

DA CENTRAL DE TRIAGEM E REMESSA DE PROCESSOS ÀS CRPS

Art. 7º Para realizar a ligação entre os gabinetes da 1ª Seção do Tribunal e as CRPs,
executar a triagem, atribuição e remessa de processos, fica criada a Central de Triagem e Remessa de
Processos às CRPs – Cetri/CRP, unidade virtual, que não integra a estrutura formal do Tribunal,
coordenada hierarquicamente pela Secretaria Judiciária e tecnicamente pelas Coordenadorias da 1ª e 2ª
Turmas.

Art. 8º A Cetri/CRP será assim composta:

a) um servidor por gabinete da 1ª Seção Especializada;

b) um servidor de cada Turma Processante da 1ª Seção (1ª e 2ª Turmas);

c) dois servidores da Coordenadoria de Registro e Informações Processuais – Corip,
cedidos pelos primeiros 60 (sessenta) dias de funcionamento da Cetri/CRP;

d) dois estagiários de nível superior, estudantes do curso de Direito;

e) dois estagiários de nível médio;
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f) servidores, prestadores de serviços e estagiários cedidos, voluntariamente, por outras
unidades do Tribunal.

§ 1º A Cetri/CRP será gradativamente desconstituída ou reduzida tão logo sejam
concluídos os trabalhos de atribuição e remessa de processos às CRPs, com preferência de retorno dos
servidores dos gabinetes.

§ 2º Os estagiários a que se referem as alíneas “d” e “e ” deste artigo poderão ser
contratados com jornada de 6 horas e bolsa-estágio compatível com o horário de trabalho.

§ 3º Sem prejuízo de suas atividades ordinárias, os juízes convocados para auxílio à
Presidência e à Corregedoria Regional, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Presi
442/2014, com o apoio do Diretor da Secretaria Judiciária do Tribunal, deverão acompanhar, orientar e
coordenar os trabalhos de triagem, atribuição e remessa do acervo dos processos às respectivas Câmaras
Regionais.

TÍTULO III

DA TRIAGEM E DA ATRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS

Art. 9º Na primeira fase de funcionamento das CRPs, serão selecionados para
julgamento pelos órgãos descentralizados 30.000 (trinta mil) processos físicos mais antigos do acervo dos
desembargadores que compõem a 1ª e 2ª turmas especializadas, provenientes das Seções Judiciárias da
Bahia e de Minas Gerais que estejam prontos para julgamento, obedecida a ordem cronológica de entrada
do recurso no Tribunal.

§ 1º Serão selecionados na primeira fase processos que tenham sido distribuídos
fisicamente até o ano de 2012 no Tribunal e que ainda não tenham recebido nenhum julgamento.

§ 2º Cada um dos membros da CRP receberá o acervo de dois desembargadores
federais, sendo um da 1ª e outro da 2ª Turma.

Art. 10. A triagem do acervo de processo a ser remetido para as câmaras regionais será
realizada em duas etapas:

I – 1ª Etapa: será realizada por servidores do gabinete do desembargador federal da 1ª
Seção Especializada e destina-se à separação dos processos que atendem aos requisitos para remessa às
CRPs, nos termos da Resolução Presi 23/2014, referendada e alterada pela Portaria Presi 5/2015 e desta
Portaria, concomitantemente:

a) feitos previdenciários em grau de recurso, que tenham o INSS como parte;

b) classes processuais: 86 – apelação cível; 50 – apelação /reexame necessário e 336 –
reexame necessário;

c) originários das Seções e Subseções Judiciárias da Bahia e de Minas Gerais;

d) distribuídos no Tribunal até 31/12/2012;

e) que não tiveram nenhum julgamento;

f) que estejam prontos para julgamento, ou seja, não dependam de intimações ou
diligências.

II – 2ª Etapa: será realizada pela Central de Triagem e Remessa de Processos às CRPs,
responsável pelas seguintes atividades:

a) conferência dos processos com as guias de remessa;

b) lançamento no sistema juris do recebimento de processos;

c) verificação, no sistema de aviso de petições para juntada e, se for o caso, juntada de
petições pendentes;
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d) triagem dos processos por lotes de matérias e identificação de processos de massa
(diversos recursos sobre o mesmo tema) para atribuição aos relatores das CRPs;

e) lançamento do resultado da triagem no cadastro do processo, de forma que a
informação seja preservada nos deslocamentos do processo;  

f) etiquetagem dos processos com a identificação da CRP;

g) atribuição e conclusão dos processos ao juiz federal relator, efetuando o
correspondente lançamento no sistema juris;

h) remessa dos processos, via malote, aos gabinetes dos relatores da CRP.

§ 1º Os gabinetes de desembargadores federais farão remessa quinzenal de processos, a
partir de 02/02/2015, em lotes de 300 processos, no total, originários dos Estados da Bahia e de Minas
Gerais, que atendam a todos os requisitos  previstos no Item I do caput deste artigo.

§ 2º Os processos remetidos pela Cetri/CRP  às CRPs serão identificados com etiqueta
contendo os dizeres 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS ou 1ª CÂMARA
REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, identificando, ainda, a Turma de origem (1ª ou 2ª) de
forma a diferenciá-los dos demais processos em tramitação, conforme modelos constantes do Anexo I,
que será colada na parte inferior da capa.

§ 3º Os processos em que haja possibilidade de conciliação não serão remetidos às
CRPs, devendo ser encaminhados à área competente.

Art. 11. Após a atribuição e conclusão ao relator, os processos serão remetidos, em
etapas quinzenais, aos relatores das CRPs, preferencialmente separados por tema.

TÍTULO IV

DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES

Art. 12. O magistrado que integrar a composição da Câmara Regional Previdenciária
disponibilizará, além dos servidores de seu gabinete, responsáveis pelo assessoramento, pelo menos um
servidor da Secretaria da Vara para prestar apoio às atividades cartorárias da CRP, enquanto perdurar sua
designação como relator.

Art. 13. Os servidores cedidos para assessoramento dos relatores ou para apoio das
atividades cartorárias das CRPs terão dedicação exclusiva, ficando inteiramente à disposição das unidades
descentralizadas e responderão diretamente ao magistrado a quem prestar apoio técnico ou à Central de
Apoio Cartorário da respectiva CRP, conforme o caso.

§ 1º Os servidores das CRPs serão designados pelo diretor do foro das respectivas
seções judiciárias, que comunicará ao Presidente do Tribunal as designações e as eventuais substituições.

§ 2º Os servidores designados para as CRPs manterão as funções comissionadas que
ocupam na lotação de origem.

§ 3º A qualquer tempo, o servidor poderá ser dispensado dos trabalhos da câmara
regional, convocando-se outro em substituição.

Art. 14. Até o dia 2 de fevereiro de 2015 os servidores cedidos à Cetri/CRP, no
Tribunal, deverão apresentar-se à Secretaria Judiciária para dar início aos trabalhos.

Art. 15. Os servidores das Secretarias de Apoio das CRPs da Bahia e de Minas Gerais
deverão ser liberados de suas unidades de origem e apresentar-se ao Diretor do Foro no dia 23 de
fevereiro de 2015, quando serão efetivamente iniciados os trabalhos.

TÍTULO V
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DOS PROCEDIMENTOS

Art. 16. A fim de promover a eficiência e a eficácia dos trabalhos e a celeridade de
julgamento, serão adotados e uniformizados os seguintes procedimentos nas CRPs:

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

§ 1º Toda a movimentação de processos será efetuada por meio de “guia de remessa” e
dois lançamentos no sistema juris, um de remessa, pela unidade que envia, e outro de recebimento, pela
unidade que recebe os autos.

 JUNTADA DE PETIÇÕES

§ 2º As petições destinadas aos processos remetidos para as CRPs deverão ser
protocoladas no Núcleo Judiciário da respectiva câmara, que as remeterá para a Cecat/CRP.

§ 3º Petições que por equívoco sejam entregues no protocolo do Tribunal deverão ser
cadastradas e remetidas de imediato à correspondente Cecat/CRP/CRP.

SUSTENTAÇÃO ORAL

§ 4º Serão aceitos pedidos de sustentação oral, nos termos do Regimento Interno do
TRF 1ª Região, para as câmaras regionais se formulados por advogado regularmente constituído nos
autos, até 30 minutos antes do horário designado para o início da sessão de julgamento.

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES

§ 5º Os requerimentos de certidão dos processos remetidos para uma das câmaras
regionais serão apresentados à Cecat/CRP responsável pelo processamento.

§ 6º A Cecat/CRP deverá informar ao solicitante que a expedição de “certidão de objeto
e pé” e a “certidão de inteiro teor” podem causar retardo do julgamento do processo, em virtude da
necessidade de deslocamento físico dos autos, orientando pela substituição, sempre que possível, por
certidão de andamento processual.

§ 7º As certidões referenciadas no parágrafo anterior somente serão expedidas mediante
petição fundamentada do interessado ou do advogado responsável pelo processo, bem como declaração
de ciência de que o pedido de certidão poderá prejudicar o julgamento do processo incluído para
julgamento na câmara regional e que assumirá toda a responsabilidade por eventual atraso.

VISTA, RETIRADA DOS AUTOS E INTIMAÇÕES

§ 8º A vista em Secretaria e a retirada dos autos deverá ser requerida pelo advogado
responsável mediante agendamento prévio na Cecat/CRP, realizado por e-mail ou telefone, com
antecedência de 2 (dois) dias úteis.

§ 9º Excetua-se o agendamento previsto no parágrafo anterior nos casos de intimação
por publicação, em que o processo já estará disponível na Cecat/CRP para vista das partes.

§ 10. As solicitações de vista ou retirada de autos de processo já movimentado do
gabinete para as CRPs, mas que ainda não tenha sido atribuído a juiz federal relator da correspondente
câmara regional serão dirigidas ao Presidente do Tribunal e a vista ou retirada de autos ocorrerá na
coordenadoria processante do relator original ao qual o processo fora distribuído, mediante requisição dos
autos.

§ 11. As intimações das partes dos processos remetidos às câmaras regionais serão
realizadas exclusivamente por meio da publicação no e-DJF1, saldo disposições legais em contrário.

VEDAÇÃO DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO

§ 12. Fica vedado, nessa primeira fase, em face das dificuldades operacionais e da
excepcionalidade de instituição das CRPs para promover celeridade aos julgamentos, o peticionamento
eletrônico, via e-Proc, nos processos físicos atribuídos às CRPs da Bahia e de Minas Gerais.
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§ 13. Nos casos de medidas urgentes que tenham por objeto a liberdade do indivíduo ou
o risco de perecimento de direito, devidamente justificados e fundamentados, será aceito o peticionamento
eletrônico, devendo os originais impressos ser entregues em juízo, necessariamente, em até cinco dias da
data do término do prazo processual ou da data do envio do material pelo e-Proc nos atos não sujeitos a
prazo, nos termos da Lei 9.800/1999, art. 2º, caput e parágrafo único. 

Art. 17. Os trabalhos referenciados no artigo anterior serão supervisionados, pelas
coordenadorias processantes da 1ª e 2ª Turmas do Tribunal, que prestarão total suporte técnico às
secretarias de apoio das CRPs.

TÍTULO VI

DO JULGAMENTO

Art. 18. Os processos atribuídos aos juízes federais convocados para a câmara regional
poderão ser decididos monocraticamente ou por decisão colegiada, conforme a melhor aplicação ao caso
concreto.

§ 1º Nas decisões monocráticas e nos votos proferidos pelos relatores deverá ser
observada a uniformização da jurisprudência do Tribunal, bem assim a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ressalvando-se, se for o caso, a divergência
de entendimento do relator.

§ 2º Os gabinetes dos desembargadores federais da 1ª Seção deverão encaminhar
modelos de votos adotados pelo relator originário para as matérias remetidas às CRPs.

§ 3º Cada juiz federal integrante de câmara regional deverá inserir em diretório
compartilhado pelos demais integrantes, inclusive os servidores responsáveis pelo assessoramento, os
modelos inéditos que produzir, visando criar um banco de decisões/acórdãos.

§ 4º A emissão de documentos processuais – Relatório, Voto, Ementa, Decisão,
Sinopse de Julgados, será padronizada, no âmbito das CRPs, de modo a permitir maior facilidade e
agilidade na sua elaboração, bem como melhor compartilhamento dos serviços de apoio.

§ 5º Os votos proferidos nas CRPs deverão ser previamente compartilhados entre os
relatores, por e-mail ou mediante a realização de reunião prévia preparatória para a sessão, visando a
agilizar as sessões de julgamento.

Art. 19. As sessões de julgamento das CRPs ocorrerão quinzenalmente, e serão
divulgadas em cronograma estabelecido por Portaria da Presidência do Tribunal.

§ 1º Durante a vigência das câmaras regionais, o cronograma poderá ser ajustado,
alterando-se a frequência de sessões.

§ 2º As sessões de julgamento das Câmaras Regionais Previdenciárias poderão ser
realizadas por videoconferência.

Art. 20. A primeira sessão de julgamento da Câmara Regional Previdenciária da Bahia
deverá ocorrer até o dia 6 de abril de 2015 e a da Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais até o
dia 13 de abril de 2015.

Parágrafo único. As respectivas Secretarias de Apoio, em conjunto com os gabinetes
dos juízes federais convocados para as câmaras regionais deverão providenciar, em tempo hábil, a
publicação das pautas de julgamento no e-DJF1.

Art. 21. As sessões de julgamento das câmaras regionais serão secretariadas por
servidor da Cecat/CRP.

Art. 22. As publicações das pautas e atas de julgamento, bem assim dos acórdãos e
decisões das câmaras regionais serão realizadas semanalmente no e-DJF1.
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Art. 23. Os relatores de cada CRP e as Secretarias de Apoio deverão providenciar a
publicação dos acórdãos no prazo de 10 dias da realização da sessão de julgamento.

Art. 24. As sessões de julgamento das CRPs utilizarão o mesmo espaço físico e
estrutura de equipamentos das Turmas Recursais da Bahia e de Minas Gerais.

Parágrafo único. O cronograma de sessões de julgamento das CRPs deverá adequar-se
ao cronograma das Turmas Recursais, de modo a não causar prejuízo às sessões dos dois colegiados.

Art. 25. As sessões de julgamento das CRPs serão gravadas e os áudios estarão à
disposição dos gabinetes dos relatores em 48 horas do término da sessão.

Parágrafo único. Não haverá apanhamento taquigráfico das sessões de julgamento das
CRPs, ressalvadas as necessidades devidamente justificadas e motivadas.

TÍTULO VII

DOS RECURSOS AINDA NÃO DISTRIBUÍDOS NO TRIBUNAL

Art. 26. Na primeira fase de funcionamento, serão julgados pelas CRPs somente os
processos já distribuídos no Tribunal, os recursos ainda não distribuídos no Tribunal continuarão a ser
remetidos para o Tribunal para regular distribuição aos relatores originários.

TÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. Salvo os casos devidamente justificados, os juízes federais convocados para as
câmaras regionais não poderão gozar férias durante os seis primeiros meses da convocação.

Art. 28. Os magistrados integrantes das câmaras regionais deverão informar à
Assessoria de Comunicação Social – Ascom sobre os julgamentos de processos emblemáticos, seja pela
antiguidade, pela diferenciação ou pela repercussão.

Art. 29. A Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal prestará o apoio necessário ao bom
funcionamento das CRPs, adotando, entre outras, as seguintes providências:

a) obtenção de recursos para contratação dos estagiários;

b) fornecimento de equipamentos de informática e desenvolvimento de aplicações;

c) fornecimento de códigos de atribuição aos juízes federais convocados e códigos das
Câmaras Regionais;

d) ajustes que se fizerem necessários no sistema juris, bem assim os treinamentos para a
utilização do sistema;

e) divulgação mensal da estatística, no portal da Internet, apresentando relatórios dos
processos atribuídos, julgados e publicados pelas câmaras regionais e por seus magistrados integrantes;

f) disponibilização de espaço e estrutura no Tribunal para funcionamento da Cetri/CRP;

g) logística de remessa de processos via malote;

h) treinamento em serviço dos servidores das secretarias de apoio, ministrado pelos
diretores e servidores da 1ª e 2ª Turmas do Tribunal.

Art. 30. As Seções Judiciárias da Bahia e de Minas Gerais providenciarão o espaço
físico e a infraestrutura básica para funcionamento das Câmaras Regionais Previdenciárias.

Art. 31. A primeira sessão de julgamentos da CRP da Bahia e da CRP de Minas Gerais
serão secretariadas por diretores das Coordenadorias da 1ª e 2ª Turmas do Tribunal.
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Art. 32. Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal.

Art. 33. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 27/01/2015, às 14:29 (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 0246216 e o código CRC AF90D831.
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ANEXO I 
 

MODELO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS  
REMETIDOS ÀS CÂMARAS REGIONAIS PREVIDENCIÁRIAS  

 
I – Processos remetidos à CPR da Bahia 
 

 
 
II – Processos remetidos à CRP de Minas Gerais 
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