
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 35/2022

Prorroga o prazo de funcionamento das Câmaras Regionais
Previdenciárias da 1ª Região e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no uso
de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão da Corte Especial Administrativa
proferida na sessão de 28 de julho de 2022, nos autos do PAe-SEI 0005229-41.2014.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Resolução Presi 23 de 01/12/2014, referendada e alterada pela Resolução Presi 5 de
27/01/2015, e alterações posteriores, que dispõem sobre a instituição das Câmaras Regionais
Previdenciárias – CRPs para atuar, descentralizadamente, em julgamento de feitos previdenciários nas
Seções Judiciárias da Bahia e de Minas Gerais e na Subseção Judiciária de Juiz de Fora;

b) os satisfatórios resultados alcançados pelas CRPs, que sinalizam por sua continuação,
nos termos do art. 3º da Resolução Presi 23/2014;

c) os reduzidos custos decorrentes da instalação das CRPs pelo modelo adotado, que
convoca magistrados da mesma seção judiciária para atuar como relatores, utilizando a estrutura física e de
pessoal de assessoramento de seu próprio gabinete na vara de origem e a central de apoio cartorário, única
por CRP, composta por servidores cedidos das secretarias das varas dos relatores convocados e da
Administração da Seção Judiciária;

d) a Resolução Presi 11, de 15 de março de 2022, que prorroga o prazo de
funcionamento das Câmaras Regionais Previdenciárias da 1ª Região até o dia 31/072022;

e) a Lei 14.226, de 20 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a criação do TRF 6ª
Região a partir da separação da Seção Judiciária de Minas Gerais da 1ª Região;

f) até a instalação do TRF 6ª Região a competência para julgamento dos processos
atribuídos às CRPs de Minas Gerais permanece sendo do TRF 1ª Região;

g) que "na hipótese de ter havido início de julgamento em órgão colegiado da 1ª Região,
deverá ser ele concluído no próprio Tribunal Regional da 1ª Região, com posterior remessa automática
dos autos ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região", nos termos do art. 4º Portaria 345-CJF de 5 de
julho de 2022,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º PRORROGAR até o dia 31/01/2023 o funcionamento:

I – da 1ª Câmara Regional Previdenciária da Bahia e da 1ª Câmara Regional
Previdenciária de Minas Gerais, instituídas por meio da Resolução Presi 23, de 01/12/2014;

II – da 1ª Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora, instituída pela Resolução
Presi 11, de 23/03/2015;

III – da 2ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, instituída por meio da
Resolução Presi 41, de 06/11/2015.

Parágrafo único. As duas Câmaras Regionais Previdenciárias de Minas Gerais (1ª e 2ª) e
a 1ª Câmara Regional de Juiz de Fora, poderão ser extintas antes do dia 31/01/2023, caso o TRF da 6ª
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Região venha a ser instalado antes dessa data.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO 
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 08/08/2022, às 18:27 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16229749 e o código CRC 2769832B.
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