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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 185

Altera a Portaria Presi 49 de 27/01/2015, 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.

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

c) a necessidade de  atualização e aperfeiçoamento de procedimentos para instalação e
funcionamento das câmaras regionais previdenciárias,

RESOLVE:

Art. 1º A Portaria Presi 49 de 27 de janeiro de 2015 passa a vigorar com as seguintes
alterações:

 

[...]

Art. 8º

[...]

c) dois servidores da Coordenadoria de Registro e Informações Processuais –
Corip, cedidos até os primeiros 120 (cento e vinte) dias de funcionamento da
Cetri/CRP;

Art. 9º

[...]

§ 2º Cada um dos membros da CRP receberá processos oriundos da 1ª e 2ª turmas
especializadas, de forma equânime.

§ 3º A atribuição dos processos aos membros da CRP será realizada de forma
aleatória, por sistema eletrônico de processamento de dados ou, até que seja
concluído o desenvolvimento de tal sistema, manualmente, sob a presidência e
supervisão do Presidente do Tribunal ou de juiz federal convocado para prestar
auxílio à Presidência, por ele designado, que assinará a respectiva ata.

[...]

Art. 9º

§ 12. Fica vedado, 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. Revogado

[...]

 

Art. 2º A Secretaria do Tribunal deverá providenciar a atualização da Portaria Presi
49/2015 e disponibilizar versão compilada na Biblioteca Digital, com as alterações desta Portaria.

Art. 3º 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 28/04/2015, às 09:19 (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 0561707 e o código CRC EEF275CB.
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