
Art. 3 A anlise dos processos pela Procuradoria Federal obedecer白  ao seguinte cronograma: 

RE LATO RI AS 
	

NOMERO DE PROCESSOS CRONOGRAMA 

Grig6rio Carlos dos Santos 

Henrique Gouveia da Cunha 

Luciana Pinheiro Costa 

Murilo Fernandes de Almeida 

Rodrigo Rigamonte Fonseca 

293 20/02 a 30/03 

Guilherme Bacelar 183 3 1/03 a 17/04 

Art. 4 0 INSS dispensa a intima戸o das decis6es finais homologat6rias das desistencias e nos 

casos de ac6rd旨o confirmando senten9a improcedente. 

Art. 5 A intima95o da Procuradoria Federal/MG, em rela戸o aos atos jurisdicionais das C含maras 

Regionais Previdencirias de Minas Gerais, em processos fisicos, ser白  pessoal, por carga dos 

autos, a s segundas-feiras, ressalvados os casos urgentes, e em rela9きo aos processos virtuais, 

pelo pr6prio Pje 2旦  grau. 

Art. 6 A intima戸o da inclus含o em pauta de processos nas sess6es de julgamentos das C合maras 

Regionais Previdenci白rias de Minas Gerais, ser白  realizada, quanto se trata de processos fisicos, 

por mandado de intima戸o e os virtuais, pelo pr6prio Pje 22 grau. 

Art. 7 Tendo em vista o entendimento unanime dos Magistrados componentes da 1旦  e 2旦  

Cmaras Regionais Previdenci白 rias de Minas Gerais, n谷o haver白  majora戸o de honor白 rios 

fixados anteriormente, conforme o disposto no art. 85,§ 11, do CPC, considerando que o 

recurso n谷o ser白  julgado, haja vista o pedido de desistencia, prevalecendo a decis谷o 

imediatamente anterior, que transita em julgado, sem modifica'6es 

Art. 8 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica9ao. 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2020 
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ANDRE\PRADO DE VASCONCELOS 

Juiz Federal Coordenador das Camaras Regionais Previdenci』 rias 

Se戸o Judici'ria de Minas Gerais 

TO Ri 'RIGUES MARTINS 

rocurador-Chefe Substituto 

Procuradoria Federal em Minas Gerais 



PORTARIA CONJUNTA N. 9783977 1旦  E 2旦  CRP-MG/PROCURADORIA FEDERAL 

Disp6e sobre o mutir5o de desist6ncias e regulamenta 

procedimentos para intima戸o da Procuradoria Federal em 

Minas Gerais em rela95o aos atos jurisdicionais das C合maras 

Regionais Previdencirias de Minas Gerais 

O Juiz Federal Coordenador das C合maras Previdenci白rias de Minas Gerais ANDRE PRADO DE 

VASCONCELOS e o Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria Federal em Minas Gerais 

RENATO RODRIGUES MARTINS, no uso de suas atribui96es legais, e 

CONSIDERANDO: 

a) o advento do novo C6digo de Processo Civil, Lei Federal n. 13105/2015 (CPC), que inaugurou 

uma inovadora sistem白tica de precedentes vinculantes e t6cnicas de julgamento de casos 

repetitivos na ordem processual civil brasileira; 

b) a necessidade de redu9谷o do n白mero de processos em tramita戸o nas 6 Relatorias da 1旦  e 

2旦  Camara Regional Previdenci'ria de Minas Gerais; 

c) os termos da Portaria n. 258 da Procuradoria Geral Federal, de 13 de abril de 2016, da 

Portaria n. 488 da Advocacia Geral da Uni含o, de 27 de julho de 2016, assim tamb6m do 

Parecer n. 118/2013/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU, que disp6e acerca dos procedimentos a 

serem observados pelos Procuradores Federais para reconhecimento da procedencia do 

pedido, absten9百o de contesta戸o e de recurso e desistencia de recurso j白  interposto, nos 

casos em que especifica, 

RESOLVEM: 

Art. 1 Ser5o objeto de anlise pela Procuradoria Federal, para fins de desistencia dos recursos 

j白  interpostos, ou oferecimento de proposta de acordo, os processos fisicos que versem sobre 

I ー  Aposentadoria por idade rural; 

II - Beneficio Assistencial de Presta戸o Continuada; 

川ーAuxilio Doen9a; 

IV - Aposentadoria por invalidez 

VI - Corre戸o Monet白ria, apenas 

Art. 2 A assessoria de cada Relatoria ser白  respons白vel pela triagem dos processos cujas 

materias estejam previstas no artigo 12, bem assim pela disponibiliza戸o e retirada dos autos 

ap6s a conclus含o dos trabalhos, com o auxilio, como for o caso, da Central de Apoio Cartor'rio 

da C合mara - CECAT. 
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