
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 23 DE 1° DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a instituição de Câmaras Regionais
Previdenciárías para atuar, descentralizadamente,
em julgamento de feitos previdenciários nas
Seções Judiciárias da Bahia e de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a 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 alteração promovida pela Emenda Constitucional 45, que trata da reforma

do Poder Judiciário, em especial o disposto no art. 107, § 3°, da Constituição Federal, que

possibilita a descentralização dos Tribunais Regionais Federais em câmaras regionais, de

modo a assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à justiça em todas as fases do

processo;

b) o quantitativo crescente de processos previdenciários em trâmite nesta

Corte, bem assim de todos os que a adentram a cada dia, tornando desumana a carga de

trabalho e inviabilizando a celeridade na apreciação e julgamento de tais feitos;

c) o acúmulo recorrente de feitos de competência da Primeira Seção pendentes

de julgamento nesta Corte, que supera em muito a capacidade média de julgamento de

seus membros;

d) o firme propósito da Administração desta Corte de otimizar o atendimento às

expectativas da sociedade e às necessidades dos jurisdicionados, por meio do

cumprimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo;

e) o grande volume de recursos originários das Seções Judiciárias da Bahia e

de Minas Gerais, situação para a qual se recomenda a adoção de medida de

aproximação do processamento e julgamento aos jurisdicionados daqueles estados,

RESOLVE:

Art. 1° Ficam criadas, ad referendum da Corte Especial Administrativa, duas

Câmaras Regionais Previdenciárias, como órgãos julgadores, descentralizados e

vinculados ao Tribunal Regional Federal Primeira Região, que atuarão no julgamento de
feitos em grau de recurso, mediante a convocação de juizes federais da Primeira Região,

sob a presidência de um desembargador federal, na forma desta Resolução.
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TITULO l
DAS CÂMARAS REGIONAIS PREVIDENCIÁRIAS

Capítulo l
Da organização

Art. 2° As Câmaras Regionais Previdenciárias terão as seguintes

denominações e instalações:

I - Primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia, na sede da Seção

Judiciária da Bahia;

II - Primeira Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, na sede da

Seção Judiciária de Minas Gerais.

Parágrafo único. Às Câmaras Regionais Previdenciárias constantes do caput

deste artigo poderão ser acrescidas outras, se verificada a sua necessidade.

Art. 3° As Câmaras Regionais Previdenciárias funcionarão em caráter

experimental pelo período de um ano, podendo ser prorrogado o seu funcionamento por

período não inferior a seis meses; ou, conforme os resultados apresentados e de acordo

com a comprovada necessidade, em caráter definitivo.

Capítulo II
Da finalidade

Art. 4° As Câmaras Regionais Previdenciárias têm por finalidade a apreciação

e o julgamento do acervo previdenciário distribuído a partir de sua implantação, nas ações

em que o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS seja parte, provenientes das

respectivas seções e subseções judiciárias onde foram instaladas.

Parágrafo único. Poderão ser atribuídos às Câmaras, subsidiariamente, feitos

pendentes de julgamento no Tribunal, oriundos das respectivas Seções Judiciárias, que,

por conveniência da Corte, lhe devam ser cometidos.

Capítulo III
Da competência

Art. 5° Às Câmaras Regionais Previdenciárias compete processar e julgar, em

grau de recurso, as causas decididas pelos juizes federais e pelos juizes de direito no

exercício de jurisdição federal, reservada a competência originária aos demais órgãos
julgadores efetivos do Tribunal, nos termos do Regimento Interno e observado o seguinte:

I - A Primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia tem competência para

julgamentos dos feitos previdenciários, preferencialmente provenientes da Seção

Judiciária da Bahia e suas subseções judiciárias;

II - A Primeira Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais tem

competência para julgamentos dos feitos previdenciários, preferencialmente provenientes

da Seção Judiciária de Minas Gerais e suas subseções.
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Art. 6° As Câmaras Regionais Previdenciárias deverão remeter os feitos de

sua competência ao Tribunal:

I - quando algum dos juizes federais propuser revisão da jurisprudência

assentada em súmula de Seções do Tribunal;

II - quando convier pronunciamento das Seções especializadas em razão de

relevância da questão e para prevenir divergência entre a Câmara e as Turmas

especializadas do Tribunal;

III - quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade, desde que a

matéria ainda não tenha sido decidida pela Corte Especial ou pelo Supremo Tribunal

Federal;

IV - quando algum dos juizes federais propuser revisão da jurisprudência

assentada em súmula pela Corte Especial ou, ainda, em matéria constitucional;

V - quando convier pronunciamento da Corte Especial em razão da relevância

da questão jurídica ou para prevenir qualquer divergência.

Art. 7° Incumbe às Câmaras, nos processos de sua respectiva competência ou

atribuição:

I - julgar, além das apelações:

a) os agravos regimentais contra decisão do respectivo presidente ou contra

despacho do relator, bem como os agravos de instrumento contra decisões do juízo da

causa;

b) embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;

c) as arguições de falsidade, medidas cautelares e outras nos feitos

pendentes de sua decisão;

d) os incidentes de execução que a elas forem submetidos;

II - adotar as seguintes providências:

a) restauração de autos desaparecidos;

b) remessa às autoridades competentes, para os devidos fins, de cópias

autenticadas de peças de autos ou de papéis de que conhecer, quando neles ou por

intermédio deles verificar indícios de crime de responsabilidade ou de crime comum em

que caiba ação pública.

Art. 8° Os julgamentos das Câmaras Regionais Previdenciárias terão o mesmo

efeito dos realizados pelas Turmas especializadas do Tribunal, cabendo desses acórdãos

e decisões os recursos constantes na legislação processual.

r
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Capítulo IV
Da atribuição de feitos

Art. 9° Instaladas as Câmaras Regionais Previdenciárias, os recursos em

matéria previdenciária provenientes das seccionais da Bahia e de Minas Gerais e suas

respectivas subseções judiciárias serão atribuídos aos juizes convocados para compor

essas unidades descentralizadas, após regular distribuição a um dos relatores da Primeira

ou da Segunda Turmas do Tribunal.

Parágrafo único. Não haverá a remessa física dos processos ao Tribunal,

sendo a distribuição realizada remotamente pela Secretaria Judiciária.

Art. 10. Os embargos infringentes, as ações rescisórias de acórdãos e a

interposição dos recursos aos tribunais superiores serão processados na sede do Tribunal

e decididos pelos relatores naturais.

Art. 11. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 4° desta Resolução, os

desembargadores federais remeterão, em etapas, ao Presidente do Tribunal, processos

pendentes de julgamento, provenientes das respectivas Seções Judiciárias, obedecida à

ordem cronológica.

§ 1° Somente serão atribuídos às Câmaras processos que estiverem prontos

para julgamento e sem pendências quanto a despachos ou diligências.

§ 2° Caberá a cada gabinete de desembargador federal a triagem e
conferência dos processos a serem remetidos, na forma do § 1°.

§ 3° A atribuição de acervo de processos antigos ao juiz federal da Câmara

Previdenciária será feita pelo presidente do Tribunal, cabendo a remessa à Secretaria

Judiciária do Tribunal.

Art. 12. No julgamento dos processos, as Câmaras Regionais Previdenciárias

deverão obedecer rigorosamente à ordem cronológica dos feitos, do mais antigo para o

mais recente, ressalvadas as preferências legais, os casos excepcionais devidamente

justificados e as medidas que visem a celeridade dos julgamentos.

TITULO II
DO FUNCIONAMENTO DAS CÂMARAS PREVIDENCIÁRIAS REGIONAIS

Capítulo l
Da composição

Art. 13. Cada Câmara Regional Previdenciária compor-se-á de um

desembargador federal integrante da Primeira Seção do Tribunal e de três juizes federais,

especialmente convocados para tal fim, os quais não terão jurisdição em suas varas de

origem durante período de convocação.

§ 1° As Câmaras Regionais Previdenciárias serão presididas por

desembargador federal da Primeira Seção do Tribunal, obedecendo-se à ordem de

TRF 1° REGIÃCVIMP.15-02-05 ZA20M SECGBRESOLUÇOESVRos_Pr!!5Í 23 institui camarás regionais providencias nas sj ba o rno.tlocx



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

antiguidade, em sistema de rodízio, facultado o revezamento na presidência das sessões.

§ 2° Nas ausências, impedimentos ou férias do presidente, a presidência será

exercida pelo desembargador federal mais antigo na Primeira Seção.

§ 3° As Câmaras Regionais Previdenciárias poderão ser presidida,

voluntariamente, por desembargador federal não integrante da Primeira Seção.

§ 4° São impedidos de compor a mesma Câmara os parentes até o 3° grau

entre si, em linha direta ou colateral.

Art. 14. Perante cada Câmara Regional Previdenciária funcionará um

procurador regional, que, nas sessões, tomará assento à mesa, à direita do presidente,

observando-se, com relação a seu ofício, as disposições legais e as do Regimento interno

do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Capítulo II
Dos juizes federais convocados

Art. 15. Os juizes federais convocados para composição das Câmaras

Regionais Previdenciárias serão escolhidos pelo Presidente do Tribunal, ouvida

previamente a Corregedoria Regional, entre aqueles que atuam nas sedes das

localidades onde se instalarem as unidades descentralizadas.

Parágrafo único. Nas convocações de juizes federais para compor as Câmaras

Regionais Previdenciárias observar-se-á, no que couber, o disposto na Resolução CNJ

72, de 31 de março de 2009, inclusive com relação à remuneração.

Art. 16. Na ocorrência de motivo justificado, o juiz federal convocado poderá

ser dispensado e substituído por outro, que assumirá os processos atribuídos ao anterior.

Parágrafo único. O juiz federal poderá pedir sua dispensa de convocação,

justificando o pedido.

Capítulo III
Das sessões de julgamento

Art. 17. As Câmaras Regionais Previdenciárias reunir-se-ão com a presença

de um desembargador federal, que exercerá a sua presidência, e três juizes federais em

sessões ordinárias, quinzenais e, por convocação de um dos desembargadores federais

presidente da câmara, extraordinariamente.

Art. 18. O julgamento da Câmara será tomado pelo voto do presidente e de

dois juizes federais.

Parágrafo único. O presidente da Câmara participa dos julgamentos presidindo

a seção e proferindo voto, mas não exerce as funções de relator, revisor e vogal.
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Capítulo V
Dos serviços de apoio

Art. 19. O assessoramento aos juizes federais convocados para compor as

Câmaras Regionais Previdenciárias será prestado pelos servidores de seus gabinetes na

vara de origem, tendo em vista a convocação com afastamento de suas respectivas

unidades durante todo o período de convocação.

Art. 20. Os serviços relativos ao processamento e procedimentos diversos

serão realizados pelas respectivas coordenadorias da Primeira e da Segunda Turma

Especializada, que compõem a Primeira Seção, com o apoio do Núcleo Judiciário da

Seção Judiciária que sedia a Câmara Regional Previdenciária.

Art. 21. A Secretaria de Tecnologia da Informação prestará o apoio necessário

fornecendo inclusive equipamentos e desenvolvimento de aplicações para a consecução

dos serviços das Câmaras Regionais Previdenciárias.

Art. 22. As Seções Judiciárias da Bahia e de Minas Gerais providenciarão o

espaço físico e a infraestrutura básica para funcionamento das Câmaras Regionais

Previdenciárias.

TITULO III
DA AVALIAÇÃO DAS CÂMARAS REGIONAIS PREVIDENCIÁRIAS

Art. 23. Após o decurso dos seis primeiros meses da instalação das Câmaras

Regionais Previdenciárias, será realizada, pelo Presidente do Tribunal, rigorosa avaliação

dos resultados alcançados, que será submetida à apreciação da Corte Especial.

§ 1° Decorridos mais seis meses, contados da primeira avaliação de que trata o

caput deste artigo, será realizada nova avaliação pelo Presidente do Tribunal e submetida

à apreciação da Corte Especial.

§ 2° Conforme os resultados apresentados, a Corte Especial determinará a

continuidade ou encerramento das Câmaras Regionais Previdenciárias ou, ainda, a

transformação destas em definitivas.

§ 3° A Secretaria do Tribunal fará o acompanhamento estatístico a fim de

fornecer subsídios à Presidência para as avaliações previstas no caput deste artigo.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Aplicam-se, no que couber às Câmaras Regionais Previdenciárias as

disposições do Regimento Interno do Tribunal Regional da 1a Região referentes às turmas

especializadas.

Art. 25. O Presidente do Tribunal instituirá comissão de implantação das

Câmaras Regionais Previdenciárias, para, no prazo de 45 dias, apresentar proposta de
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portaria regulamentando os procedimentos, ações e infraestrutura para o funcionamento

das Câmaras Regionais Previdenciárias.

Art. 26. Portaria do Presidente estabelecerá o calendário de sessões das

Câmaras Regionais Previdenciárias, devendo a primeira sessão de julgamento ocorrer até

2 de março de 2015.

Art. 27. Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Presidente

do Tribunal.

Art. 28. Esta Resolução erjtra em vigor na data-tte^ua publicação.

Desembarga(dor Federal GÂNDI0O RIBEIRO

Presidei
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