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1
Presidência

ATOS DE 28 DE JUNHO DE 1991
• O JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1•

REGIÃO, no uso de suas atribuiçbes legais, resolve,

N9 236 - EXONERAR, a partir de 25.06.91, o Bacharel em Direito
EDUARDO MANOEL LEMOS, do cargo em comissão, Código TRF-DAS-102.5, de
Assessor da Vice-Presidênci a e Corregedoria deste Tribunal, em virtude
de haver sido nomeado para exercer outro cargo em comissão.

Ng. 237 - NOMEAR o Bacharel em Direito HYLTON PEREIRA, Técnico
Judiciário, Classe Especial, Referência 80-25, do Quadro de Pessoal
Permanente da Justiça Federal de Primeira Instânci a , para exercer o

cargo em comissão, Código TRF-DAS-102.5, de Assessor do Gabinete da

Vice-Presidência
 e Corregedoria deste Tribunal, em vaga decorrente da

exoneração de Eduardo Manoel Lemos.

N9 238 - NOMEAR, em virtude de habilitação em concurso públi-
co, obedecida a ordem'de classificação, a candidata SÔNIA REGINA LEMOS,
para exercer o cargo de Atendente Judiciário, Código 30-13-024, Çlasse
"A", Referência 5I-24, do Quadro de Pessoal Permanente da Justiça Fede-
ral de Primeira 'Instância, na Seção Judiciária do Estado de Minas Ge-
rais, em vaga decorrente da Progressao Fundional de Maria Helena AR-

O JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 1 . RE

GIRO, no uso de suas atribuí:Ções, e tendo em vista o que consta no 
Pi'To.

cesso n v 01247/91-50, resolve,

Despachos em Recursos Extraordinários/ Especiais".

SUBSECRETÁRIA DO PLENÁRIO

Processo o. 90.01.05412-9-1DF(RESp)

Recorrente:	
Instituto de Administração Financeira da previden

cia e

Assistência Social - IAPAS
(adv.: Dr. Dano Lopes da Costa) •

Recorrido :	
MAC Manufaturas Auxiliares da Construção S/A
(adv.: Flávio Tomaz Pereira Lopes)

Despacho	 Vistos, etc.: Irresignado com decisão proferida por órgão fracioná-
rio do então Tribunal Federal de Recursos, interpõe a autarquia acima
indicada o presente apelo, com espeque no permissivo constitucional

do art. 105, /II, "a . da Carta Politica da União.

O aresto alvejado sustent a , em síntese, a prescrição

qüinqüen
al da cobrança da divida previdenciárie inscrit o em desfavor

do recorrido, cuja consumação se dera anteriorme
nte à vigência da Lei

n .
 6.830/80. Reconheceu-lhe, assim, a natureza tributári

a , o que a

sujeita à regra inscrita no art. 174 do CIN.

Alega o recorrente ter havido negativa de vigênci a ao

art. 144 da Lei 3.807/60 (LOPS) e ao § 90 do art. 20 da Lei n.

6.830/80 (LEF).

Verifico que a tese esposada na decisão sob critica

fundamentou-se, também, em . que "tendo em vista as disposiçõ
es do art.

166 do Código Civil e § 5 2 do art. 219 do Código de Processo Civil, a
contrario senso, e da Lei na 6.830/80, o Juiz não pode conhecer de
oficio de prescrição de direitos patrimoniais. Entretanto, se a parte
a quem aproveita a prescrição, em contra-razões de apelação a/ega sua
existência e pede que sobre ela se pronuncie o Tribunal (Código Ci-
vil, art. 162), deve esta ser apreciada." Assim pronunci ou- se a Corte •

recorrida porque uma vez agitada a matéria em prelimi na r na apelação

nível, sobre ela não se poderia silenciar.

Todavia, quer a recorrente provocar a subida do debate

no Superior Tribunal de Justiça redargüind o apenas um dos fundamentos

em que erigido o acórdão hostilizad o. Limita-se à argüição de contra-

riedade a texto de lei previdenciária, sequer traçando, uma linha com.
respeito à violação de lei processual em que se arrimou o entendime

n

-to preliminar. De todo aplicável à espécie, pois, o óbice cristaliza-

do na Súmula n . 283-STF.

- De outra vista, tenho como nâo prequestion ado expilo'

temente o tema da negativa de vigência aos dispositi vos legais trazi-

dos pelo Institut o de Seguridade Social, dd molde a prescindir-s
e dos

embargos de declaração, que não são procrastinatórios, qual reitera-
damente tem firmado a orientação pretorlan a (Súmula 282 e 356/STF; RE

n g 86.288-03, Rel. Min, BILAC PINTO - RTJ 84/288; AC n
. 134.709-1-SP,

Rel, Min, CELSO DE MELLO - D.J. de 5.9.90 - Seção I, pág. 8.957; Ag.

n. 127.769-6- 8
3, Rel. Min. CELSO DE MELLO - D.J. de 11.10.90 - Seção

I, pág. 10.990).	 •
Com estas consideraçõe s , nego seguimento ao recurso

especial apresentado.
Comunique-se ao eminente Relator do Ag.	 134.167-0/STF

(fls. 124).	
Publique-se.

Brasilia-DF., 20 de junho de 1991.

Juiz JOSÉ ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAGO
Presidente

reueinen
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