JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

RESOLUÇÃO N. 603/2019 - CJF, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre o exercício da competência da
Justiça Federal delegada nos termos das alterações
promovidas pelo art. 3º da Lei 13.876, de 20 de
setembro de 2019.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA
FEDERAL, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no
Processo n. 0006509-11.2019.4.01.8000 na sessão realizada em 11 de
novembro de 2019,
CONSIDERANDO o disposto pela Lei n. 5.010, de 30 de
maio de 1965, art. 15, III, na redação dada pela Lei n. 13.876, de 20 de
setembro de 2019, que limitou o exercício da competência delegada às
comarcas situadas a mais de 70 km de municípios sede de vara federal;
CONSIDERANDO a determinação legal para que os
Tribunais Regionais Federais indiquem as comarcas que se encontrem no
critério de distância fixado pela lei;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios
uniformes de modo a não haver distorções no tratamento da matéria entre os
Tribunais Regionais Federais;
CONSIDERANDO os princípios da eficiência e
razoabilidade, que deverão nortear toda atuação administrativa, bem como o
princípio da razoável duração do processo;
CONSIDERANDO que o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE “tem como missão retratar o Brasil, com informações
necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania, por
meio da produção, análise, pesquisa e disseminação de informações de
natureza estatística - demográfica e sócio-econômica, e geocientífica geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental” (Decreto n. 4.740, de 13 de
junho de 2003, Anexo I, art. 2º);
CONSIDERANDO o disposto pelo art. 109, § 3º, da
Constituição Federal, bem como pelo art. 5º, I, da Lei n. 13.876, de 20 de
setembro de 2019, que estabelece critério para exercício da competência
delegada federal pela Justiça Comum Estadual a partir de 1º de janeiro de
2020 e pelo art. 43 do Código de Processo Civil;
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RESOLVE
Art. 1º. Esta resolução se destina a estabelecer, de forma
uniforme, critérios para os Tribunais Regionais Federais publicarem a lista
das comarcas estaduais com competência federal delegada para
processamento e julgamento das causas em que forem parte instituição de
previdência social e segurado relativamente a benefícios de natureza
pecuniária.
Art. 2º. O exercício da competência delegada é restrito às
comarcas estaduais localizadas a mais de 70 quilômetros do Município sede
da vara federal cuja circunscrição abranja o Município sede da comarca.
§ 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência
delegada federal na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a
distância entre o centro urbano do Município sede da comarca estadual e o
centro urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada
interferindo o domicílio do autor.
§ 2º. A apuração da distância, conforme previsto pelo
parágrafo anterior, deverá considerar a tabela de distâncias indicada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou em outra ferramenta
de medição de distâncias disponível.
§ 2º A apuração da distância, conforme previsto pelo
parágrafo anterior, deverá observar o deslocamento real, e não em linha reta,
conforme tabelas disponíveis em ferramentas de órgãos oficiais, Google
Maps ou similares. (NR) (Redação dada pela Resolução n. 705, de 27 de abril
de 2021)
Art. 3º. Observadas as regras estabelecidas pela Lei n.
13.876, de 20 de setembro de 2019, bem como por esta Resolução, os
Tribunais Regionais Federais farão publicar, até o dia 15 de dezembro de
2019, lista das comarcas com competência federal delegada.
§ 1 º. As listas das comarcas previstas no caput deste artigo
deverão ser disponibilizadas nas páginas da internet dos respectivos tribunais,
além de ser enviadas ao Conselho da Justiça Federal para divulgação em sua
página própria, às seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, às
Procuradorias Regionais Federais, às Procuradorias Regionais do Ministério
Público Federal, às Corregedorias dos Tribunais de Justiça, à Defensoria
Pública Federal, ao Instituto Nacional do Seguro Social, sem prejuízo de
outros órgãos ou entidades que tenham interesse na matéria.
§ 2º. As Comarcas estaduais que deixarem de possuir
competência delegada federal e os respectivos Tribunais Regionais deverão
afixar em local de acesso aos advogados e ao público informação sobre a
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localização da vara federal competente para processamento das ações de que
trata esta Resolução.
Art. 4º. As ações, em fase de conhecimento ou de execução,
ajuizadas anteriormente a 1º de janeiro de 2020, continuarão a ser
processadas e julgadas no juízo estadual, nos termos em que previsto pelo §
3º do art. 109 da Constituição Federal, pelo inciso III do art. 15 da Lei n.
5.010, de 30 de maio de 1965, em sua redação original, e pelo art. 43 do
Código de Processo Civil.
Art. 5º. Havendo declínio de competência de ações propostas
em comarcas que não possuam competência delegada a partir de 1º de janeiro
de 2020, a remessa para a vara federal competente deverá ser promovida
eletronicamente, nos termos em que definido pelo Tribunal Regional Federal
respectivo.
Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente
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