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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 11

Institui a Câmara Regional Previdenciária da Subseção Judiciária de
Juiz de Fora, para atuar, descentralizadamente, em julgamento de feitos
previdenciários em grau de recurso, nos termos da Resolução Presi
23/2014, referendada e alterada pela Resolução Presi 5/2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o que consta dos autos do Processo
Administrativo Eletrônico PAe-SEI 5229-41.2014.4.01.8000,

CONSIDERANDO:

a) a Resolução Presi 23 de 01/12/2014, referendada e alterada pela Resolução Presi 5 de
27/01/2015, que dispõe sobre a instituição de Câmaras Regionais Previdenciárias para atuar,
descentralizadamente, em julgamento de feitos previdenciários nas Seções Judiciárias da Bahia e de Minas
Gerais;

b) que realizada a primeira fase de triagem dos feitos previdenciários pendentes de
julgamento, verificou-se que o grande volume de recursos originários da Seção Judiciária de Minas Gerais
recomenda a criação de mais de uma Câmara Regional Previdenciária, conforme disposto no art. 2º,
parágrafo único da Resolução Presi 23/2014;

c) a possibilidade de a Subseção Judiciária de Juiz de Fora sediar mais uma Câmara
Regional Previdenciária, nos mesmos moldes das criadas nas Seções Judiciárias da Bahia e de Minas
Gerais;

RESOLVE:

Art. 1º Fica criada, ad referendum da Corte Especial Administrativa, a Câmara
Regional Previdenciária - CRP da Subseção Judiciária de Juiz de Fora como órgão julgador,
descentralizado e vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que atuará no julgamento de
feitos em grau de recurso, mediante a convocação de juízes federais, preferencialmente da própria
Subseção Judiciária de Juiz de Fora, sob a presidência de um desembargador federal, na forma da
Resolução Presi 23/2014, referendada e alterada pela Resolução Presi 5/2015.

§ 1º A CRP mencionada no caput deste artigo será denominada Primeira Câmara
Regional Previdenciária de Juiz de Fora - CRP1/JFA e terá sede na Subseção Judiciária de Juiz de
Fora/MG.

§ 2º A CRP1/JFA tem competência para julgamento dos feitos previdenciários em que
o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS seja parte, preferencialmente provenientes da Seção
Judiciária de Minas Gerais e suas subseções.

Art. 2º Aplica-se à Primeira Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora os
dispositivos das Resoluções Presi 23/2014 e 5/2015, que passarão a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 2º As Câmaras Regionais Previdenciárias terão as seguintes denominações e
instalações:

I – Primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia - CRP1/BA, na sede da
Seção Judiciária da Bahia;

II – Primeira Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais - CRP1/MG, na
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sede da Seção Judiciária de Minas Gerais;

III - Primeira Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora - CRP1/JFA, na sede
da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG.

[...]

Art. 4º As Câmaras Regionais Previdenciárias têm por finalidade a apreciação e o
julgamento do acervo previdenciário pendente de julgamento no Tribunal,
oriundo das respectivas Seções Judiciárias, nas ações em que o Instituto Nacional
de Seguridade Social – INSS seja parte que,  por conveniência da Corte, lhe
devam ser cometidos.

Parágrafo único. Vencidos os acervos pendentes de julgamento e já distribuídos,
poderão ser atribuídos os recursos que se enquadrem nos requisitos do caput deste
artigo sem que sejam remetidos ao Tribunal, por atribuição remota.

[...]

Art. 5º

[...]

II – A Primeira Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais e a Primeira
Câmara Regional de Juiz de Fora têm competência para julgamentos dos feitos
previdenciários, preferencialmente provenientes da Seção Judiciária de Minas
Gerais e suas subseções.

[...]

Art. 9º Instaladas as Câmaras Regionais Previdenciárias, e vencidos os acervos já
distribuídos no Tribunal e pendentes de julgamento, os recursos em matéria
previdenciária provenientes das seccionais da Bahia e de Minas Gerais e suas
respectivas subseções judiciárias serão atribuídos aos juízes convocados para
compor essas unidades descentralizadas, após regular distribuição a um dos
relatores da Primeira ou da Segunda Turmas do Tribunal.

[...]

Art. 13. Cada Câmara Regional Previdenciária compor-se-á de um desembargador
federal integrante da Primeira Seção do Tribunal e de três juízes federais,
especialmente convocados para tal fim.

[...]

Art. 17. As Câmaras Regionais Previdenciárias reunir-se-ão com a presença de um
desembargador federal, que exercerá a sua presidência, e três juízes federais em
sessões ordinárias, previamente definidas em Portaria do Presidente, ou
extraordinariamente, por convocação de um dos desembargadores federais
presidente da câmara.

[...]

Art. 19. O assessoramento aos juízes federais convocados para compor as Câmaras
Regionais Previdenciárias será prestado pelos servidores de seus gabinetes na
vara  ou turma recursal de origem.

Art. 20. Os serviços relativos ao processamento e procedimentos diversos serão
regulamentados por Portaria do Presidente.

[...]

Art. 22. As Seções Judiciárias da Bahia e de Minas Gerais e a Subseção Judiciária
de Juiz de Fora providenciarão o espaço físico e a infraestrutura básica para
funcionamento das Câmaras Regionais Previdenciárias.

[...]

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

 

Art. 3º A Secretaria do Tribunal deverá disponibilizar na Biblioteca Digital versão
compilada das Resoluções Presi 23/2014 e Presi 5/2015, com as alterações desta Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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 Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente 

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 23/03/2015, às 09:05 (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 0329257 e o código CRC C6296668.
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