
 Com o objetivo de 
atender os anseios dos 
associados, a ANFIP-MG 
fez um levantamento so-
bre a situação das prin-
cipais ações judiciais: 
3,17%; GDAT; 28,86%; 
e GIFA. Mesmo que não 
haja novidades, a Asso-
ciação quer, pelo menos, 
informar como está o trâ-
mite dos processos.

Sobre a ação dos 
3,17%, tendo em vista 
as recentes decisões fir-
madas nos autos, a AN-
FIP e o escritório 
Mota e Advogados 
Associados toma-
ram a decisão de, 
ao  menos 
num primei-
ro momen-
to, RETER 
as petições de desistên-
cia que  foram encami-
nhadas para protocolo no 
MS 6864.

A ideia é que o escri-
tório e a entidade, em 
momento oportuno, en-
trem em contato com os 
exequentes para que eles 
tenham a oportunidade 
de RATIFICAR ou RETI-
FICAR o pedido de desis-
tência encaminhado.

Até  o  momento,  a 
questão está sendo co-
locada em espera, por-
que é necessário também 
uma definição sobre a 
situação do acordo no MS 
4151, que também pode 
influenciar diretamente a 
situação como um todo.

É necessário ter muita 
cautela, para não gerar 
nenhum prejuízo indevido 
aos exequentes. Por isso 
optou-se por esperar, e 

ver todo o quebra-cabeça 
completo, antes de qual-
quer outro posicionamen-
to.

E m  r e l a ç ã o  a o s 
28,86%, a diretora de 
Assuntos Jurídicos da 
ANFIP-MG, Ana Lúcia 
Guimarães Silva, solicitou 
à ANFIP esclarecimentos 
e orientações sobre como 
proceder para a solução 
definitiva no caso da ho-
mologação de desistên-
cia da ação dos 28,86% 
da ANFIP.

Segundo ela, em 2018, 
um grupo de trabalho re-
lacionou os litispendentes 
entre a ação da ANFIP e 
a de outras entidades e 
organizou seus respecti-
vos termos de desistên-
cia junto à Associação. 
Porém, passados quase 
dois anos, não houve ne-
nhuma informação sobre 
a homologação da desis-
tência, o que a motivou a 
buscar o esclarecimento.

Em resposta à dire-
tora, o escritório Mota e 
Advogados Associados, 
patrono da ação da AN-
FIP, informou que todos 
os pedidos de desistência 
relativos ao processo en-
caminhados pela ANFIP 
ao escritório foram de-
vidamente protocolados 
em suas execuções ju-
diciais correspondentes. 
“Diversos pedidos de de-

sistência já foram homo-
logados, cujas decisões 
foram encaminhadas di-
retamente para a DS-BH 
e para a procuradoria do 
INSS. No entanto, as exe-
cuções judiciais da AN-
FIP estão desmembradas 
em grupos, de forma que 
cada uma tem o seu an-
damento processual pró-
prio e exige uma decisão 
homologatória do pedido 
de desistência próprio, o 
que justifica o fato de ain-
da remanescerem alguns 

pedidos sem homologa-
ção”, informou a advo-
gada Mariana Velho, do 
escritório Mota.

Ela pontuou ainda que 
a 5ª Vara Federal de Bra-
sília iniciou, em março 
de 2020, a digitalização 
dos processos físicos, o 
que envolveu todas as 
execuções judiciais da 
ANFIP. Consequente-
mente, o procedimento 
de petição dos autos e as 
decisões judiciais ficaram 
indisponíveis. “À medida 
que é finalizado o proce-
dimento de digitalização 
de uma execução, o es-
critório despacha com o 
magistrado o pedido de 
desistência ainda pen-
dente de apreciação”, dis-
se a advogada. “Inclusi-
ve, o acordo do Sindicato 
com o INSS no processo 
de 28,86% de MG já foi 

noticiado ao magistrado 
responsável pelas exe-
cuções da ANFIP, para 
que se dê prioridade e 
celeridade nas homolo-
gações dos pedidos de 
desistência pendentes”, 
acrescentou.

A advogada esclare-
ceu também que a ausên-
cia da decisão homologa-
tória da desistência não 
prejudica a celebração do 
acordo. “Nas tratativas de 
acordo com a procurado-
ria ficou estabelecido que 
o beneficiário litispenden-
te, o qual já apresentou 
o pedido de desistência, 
poderá aderir ao acor-

do proposto, 
ficando o pa-
gamento con-
dicionado à 

homologação da referida 
desistência. Portanto, a 
ausência da decisão ho-
mologatória não acarre-
tará nenhum prejuízo ao 
filiado, que poderá parti-
cipar do acordo para ins-
crição do precatório em 
2021, devendo, contudo, 
apresentar a decisão ho-
mologatória até a data do 
pagamento do precatório, 
em 2022”, pontuou Maria-
na Velho.

Por fim, ela salientou 
que o controle da litis-
pendência está sendo 
feito pelo escritório Mota 
e Advogados Associados 
em conjunto com a procu-
radoria do INSS em MG, 
com amplo debate sobre 
todas as situações pen-
dentes, a fim de que to-
dos os beneficiários pos-
sam participar do acordo, 
se assim desejarem.

AÇÕES JUDICIAIS              
Situação dos principais processos
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Com a ausência de 
proposta de acordo por 
par te  da Procurado-
ria Regional da União 
(PRU), referente à parce-
la controversa das dife-
renças da GDAT em rela-
ção aos beneficiários da 
entidade, a ANFIP dará 
continuidade a tratativas 
junto à Câmara de Con-
ciliação da Administração 
Federal – CCAF, unidade 
da Advocacia Geral da 
União responsável por 
evitar que os conflitos 
envolvendo órgãos e en-
tidades da administra-
ção pública prossigam na 

A ANFIP, representa-
da pelo advogado do Se-
tor Jurídico, Rodrigo Car-
tafina, e pelos advogados 
do escritório Innocenti 
Advogados Associados, 
Vicente Cândido da Sil-
va, Fernanda Figueire-
do e Gabriela Valêncio 
de Souza, participou de 
reunião virtual, no dia 
14/12/2020, com a juíza 
federal em auxílio à vi-
ce-presidência do Tribu-
nal Regional Federal da 

Justiça. A ANFIP espera 
que a CCAF promova o 
entendimento necessário 
para que a PRU ofereça 
um acordo viável a fim 
de que os associados 
possam usufruir de seus 
direitos.

A decisão foi toma-
da em reunião no dia 
25/11/2020 entre o pre-
sidente da ANFIP, Dé-
cio Bruno Lopes, a vice-
-presidente de Assuntos 
Jurídicos, Maria Beatriz 
Fernandes Branco, com 
o advogado Aldir Passa-
rinho, oportunidade em 
que o advogado relatou 

1ª Região, Maria Cecília 
de Marco Rocha, e com 
os Advogados da União, 
Ana Carolina Godinho 
Camilo e Henanh Meire-
les Gouveia.

A reunião teve como 
objetivo o pedido de ce-
leridade na digitalização 
dos Embargos à Execu-
ção da GIFA, além da 
migração para o sistema 
PJE – Processo Judicial 
Eletrônico, tarefa essen-
cial para que os advoga-

que as conversas com a 
PRU não evoluíram.

A avaliação do advo-
gado é que já houve tem-
po suficiente para que 
a PRU oferecesse um 
acordo. Mas, como não 
foi feito, é necessário se-
guir em uma nova frente, 
tendo em vista a urgência 
de os associados recebe-
rem, em vida, o que lhes 
é devido. Passarinho 
alertou que, ainda que 
haja essa movimentação 
por um acordo, em nada 
interfere no andamen-
to da ação. “Os prazos 
estão correndo. Vamos 

dos da União possam re-
alizar a análise dos pro-
cessos para futura apre-
sentação de proposta de 
acordo. Como os proces-
sos são físicos, a análise 
se encontra comprome-
tida, tendo em vista a 
dificuldade de acesso ao 
Tribunal em decorrência 
da pandemia.

Desta forma, a juíza 
federal tranquilizou as 
partes e informou que 
há uma empresa tercei-

fazer a impugnação dos 
recursos da União antes 
do prazo, a fim de dar 
celeridade ao andamento 
do processo. Sendo as-
sim, os agravos, tanto da 
ANFIP quanto da União, 
seguem para o Superior 
Tribunal de Justiça nor-
malmente”, destacou.

Décio Lopes informou 
que é de total interesse 
d a  A N F I P  q u e  o s 
associados que precisam 
desses recursos atinjam 
o objetivo final, que é o 
direito de receber. 

As informações são da 
ANFIP

rizada responsável pe-
las digitalizações e que, 
em breve, essa etapa 
será cumprida para que 
as negociações possam 
avançar.

A ANFIP aguarda a 
conclusão desse proce-
dimento para, com a pro-
posta em mãos, subme-
tê-la à decisão individual 
de cada associado exe-
quente. 

As informações são da 
ANFIP

Sem proposta da PRU para a GDAT, 
ANFIP busca nova via de negociação

ANFIP participa de reunião 
sobre a GIFA junto ao TRF1
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