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AGRAVO DE INSTRUMENTO N2 89. 01. ;!14814-MG 

AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 

AGRAVADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA "NOVA DE MINAS 

ADVOGADOS: DRs. EVANDRO FRANCA MAGALHÃES e outros 

so. 

DESPACHO 

Diga a União Federal sobre o pedido de suspensão do proces-

PubJ i wo.e-se 
TnA;J.me-,fe 

JUIZ VICENTE LEAL 

APELAÇJS.O EM ·MANDADO DE SEGURANÇA N° 89. 01.21616-7 - MG 
RE~LATOR : JUIZ FERNANDO GONÇALVES 
APEL~TE: L').URO Cl1iSAR DE ABREU 
APELADO : CÓNSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇ1!\0-6~ REGIJS.O 
ADVOGADos::DRS. JOAQUIM RUIZ DE GAMBOÀ NETTO E OUTROS 

inc. v. 

HERMANlif WAGNER FONSECA ALVES E OUTRO 

DESPACHO" 

Vistos, -etc. 
Rédistribua-se à 1 ~ Seção - Rt-TRF - ar.t .• lO, § 12, 

Publique-se. 
-Brasília, 24 de agosto de 1989 

JUIZ FERNANDO GONÇALVES 

APELAÇXO E" "ANDADO DE SEGURANÇA N!! 89 .. 01.2198~-6 ..:. "INAS GERAIS 

"RELATOR: JUI:Z FERNANDO GONÇALVES 
REMETENTE: JUÍZO· FEDERAL DA 3! VARA - MG 
APELAN.TE: "UNI~O FEDERAL 
:APELADA: TEREK DO BRASIL. ·L7'DA 
ADVOGADOS: DRs. JURAÇY ·MAGALH~ES E OUTROS 

~- ~ ~ .!: ~ f . !! .Q 
v·istos, etc,. 
O· débito em· discuss~o no pre.sente wr.i t, cons.oante inf.orma 

ção de fl.. 94, .da: -Dél,egacià · aa Receita. Feder~!fl Belo Horizonte-MG ::
foi alcan:ç.ado ·pela anistia, ·de conform:i,daqe com o .art. 8.2, inciso 1, 
d"o. ·Decreto-lei n!! .2 .163 ,. de· 1.984., acarr.et-ando, em conseqüência, a per 

· ·da· ·cie objeto da. ape1a.ção interposta, que 0 ra .décl~rô, apoiado no art::-
.;38t § 12., .inc. r, .ao ·RI~TRF - l! Regi:"ão. 

B·aixem, ÇlS. aut:o"s parà. ÓS devidos .f.ins. 
Publ i.que-,se. 
Br;.síl_ia, -24 de -aqol!_to dé 198.9 . 

JUIZ FERNANJ?O GO~ÇALVES 

.AP.ELAÇÃi:> .CÍvEL Nt 89.01.220423 - BA-

RE·LATOR o EXM2 SR. JUIZ . VICENT,E LEAL 

~it:~~ !~~g~I~A~~~~~~/~L~~~i~~Ç~~N~ ~N~UTROS 
ADVOGADOS .IJRS. ARCINÉLIO' DE AZEVEDO CALDAS E OUTROS 

.bRS. DIVMH qúEÍROZ ALVES E OUTROS 

DK-SPA.CHO 

ções. -de i~b~=~á;~!t~:n~i~ia~~~u~~i~~u~:l~e~:~~~:a a F~~:~~!~~o d~a~r~~~~ 
~in que Se· discu.te . sobre. a aplic~ção. de;> pJ.ano d!1 e qui v.alênciá salarial. 

· ·Cuida'-'se -, pc;>is, de materi~ de compe·tencia da Col·enda 11 Se 
ç;lo, .. nos termo!l 'dP ;;irt, J.O, § 12_, X, do Regimento Interno. do Tribu11aT 

·~:~~~~-~~ Fede~ral, por isso que 'determino a redistribuição do presente 

inc •. x. 

. Publique-se: 
BrasLI,i;J., 01 de· agos.to de 1989_.. 

JU!"Z VICENTE LEAL 

DESPAcHO 
Vis~, 
Redis~ribti~-.s~ à .:J,.! seção - RI-~- art.1o,.'§12, 

: PuPJ,ique-se. 
Brasíli~, ~4 de agosto d .e 1989 

JUIZ FERNANDo GONÇALVES 

AUTOS· COM VISTA AOS INTERESSADOS 

ôs. Proeessos, abaixo -rela~i~midos ., . estão com vista a~~ :técorridos ,artigo 
543. 'CPC (~gt'lei![aoL . 

AMs .Ni 89.0l.20ÓS3-,é - DF - Recte:Banco Central do Brasi1.Advs: M<moel 
Lti~Ívio de· Loiola .e outros .• Recdo:Sonia. Oias Nógueirá.Adv:Tereza Cristi. 
nà Certàiri de· -Oliveira .• 

AMS N2 89.01.20263-8 - MG - Recte:Banco Central do Brasil.Advs: Manoel 
Luc~vio de Loiola e outros. Recdo:Maria Elisa Mendes Miranda e outros • 
Adv:Gilda Batista. 

AMS NE 89. 01. 20414-2 - DF - Recte : -Banco Central do Brasil. Advs.: Manoel 
·Luc~vio de Loiola e outros. Recdo:Lucimar Machado Beier.Adv:Paulo Hyg_i 
no da S;i.lveira. 

AMS N2 89.01..20572-6 - BA - Recte:Banco Central do Brasil.Advs: Manoel 
Luc~vio de. Loiol,a e outros. Recdo:Francisco Xavier :Sar.turen ·Lopez.Advs: 
Paulo Emanoe.l Silva Lima e outro. 

AMS NE 89.01.20593-9 - · DF - R.ecte:Banco· Central do Brasil .• Advs: Manoel 
·Luc~vio àe Loiola e outros. Recdo:José jackson ·Maêhado Bacelar e cônj!J. 
ge.Adv:Heleno Gilberto Barcelol?. 

AMS NE 89, 01. 21551-9 - BA - Recte: Banco Central do Brasil. Advs: Manoel 
Luc~vio de Loiola e outros, F,ecdó:Célio Ferreira. Gomes e CÔnjuge-.Adv~ : 
Iracema Maria da Costa "Santos e outros. 

-AMS N2 89.01.21603-5 - BA - Recte·:Banco Central do. Brasil.Advs: Ma~oel 
Luc~vio· de Lo~ola e outros. Recdo:Manoel Medina Bittencourt. e outros 
Adv:Luiz Antonio da Sil,và Bonifácio. · 

AMS N2 89 .. 01.21618-3 .,.. BA - Recte:Banco Central do Brasil.Advs: Manoel 
Luc~vio -de Loiola e. outros. Recdo:José de ·Barros Filho.Advs·:José Ante 
nio ·Maia Gonçalves . e outro. · -

AMS N2 89 •. 01.21727-9 - BA - Recte:Banco C:entral do Brasil.Advs: Manoel 
Luc~vio de Loi·ola e outros. F,ecdo:·Leonardo Fingergut.Aciv: Marciq :Mattos 
de Oli:~~edr.a. 

AMS NE 89.01.21736-8 - MG - Recte:Banco Central ·do Brasil.Advs:, Manoel 
Luc~vio de Lo;iol·a e ·outró.s. Recdo:Claudio Gontijo. e outro.Adv.:· Henriqu~ 
ta dos Santos Velloso, 

AMS NE 89,01.21781-3 ·- MG - Recte:Banco Central do Brasil.Advs: 'Manoel· 
Luc~vio (ie Loiola e ou.tros. Recdo:Fernando Borja P_into,-Advs;Valentina ~ 
:vela_r de Carv.;llho e, outros. · 

1\MS N2 89.01.21889-5 · - BA- Recte:Banco Central do .Brasil.·J).dvs:. Manoel 
Luc~vio ·de LoioJ,a·· e Ol.\tros·. Recdo:carlos Albe:r:'tq Simões Hir~.Advs:Vanya 
Filardi .Ribeiro e outro·. · 

AMS N2 89.01.21950-6 - MG - Recte:Bartco Central do Brasil.Àdv~: Manoel 
Luc~vio de Loiola e outros. Recdo:Edwin Auza Villegas.Advs: ."Of!Waldo ·Pe~; 
soa e outro. 

AMS N2 89.01.21982-4 - MG - F,ecte:Ba_nco· CentràJ; do Bra~il.Advs:. ~ànoel 
Luc~vio de Loiola e outros. Recdo:Clauaio Antonio MàJ.a.cco Amarante .e 
cônjuge.Advs:Fe.rnando Eymard Avelar· Santos ·e outros.· 

Subsecretaria da Quarta Turma 

DIVISAO DE. PROCEDI".EN'l'OS :DIVERSOS 

.AUTOS COM . DESPACHOS DIVERSOS 

APELAÇJIO CíVEL N!! ~9.01.04426-~ 

RELATOR : O SR. JUIZ MURAT VAL'ADARES 
APELANTE: INSTITUTO -DE AOMINISTRAÇJIO FI·NANCEIRA DA PREVI-D~NCÍA E A~ 

Sl;ST~NCIA SOCIAL - l-APAS 
·ADVOGADO: LUIZ RÉGINALDO F'LEURY CUF,ADO e Outros 
APELADO : FILINTO CELESTINO FRANCO . 
ADVOGADO: FILl;NTO CELESTINO FRANCO 

:o E s P A c .u O . 

Tr.ata-se d~ Embargos Infringentes opostos pelo. lAPAS à- R. 
Sentença de ,fls. 18·, conforme- se .ve .rificil_d~ . petição." do. recurso(-.fls·. 
19/21), equivocadamente • remetido.s - a este Tribunal e ., também por .equí
voco, aqui autuados como apelação· cí-vel. -

:):sso pqsto, devolN.al!l-.se o.s autos .ao MM. Jufzo de ·origem 1 

após baixa na distribuição e anotações de .le"i -, para o reqular jul 
·gamento. -

P· •. I • 

Brasil~a~ 17 de: agosto de 1989 

JUIZ l1URAT VALAD~S 

Comissão .Diretora do Pró-SociÇll 

t<ORz.IA. é:Ó~IPLEMENTÀR N9 01 I DE 25 b~ AGOS'Í'O DE 1989 
D.ISPOE SQBRE ó FUNCIONAMENTO 

.. Do PROGRAMÁ AUXtLIO-ALI"EN'!'AÇXO. 

·o · Presidenté .da D:f.ret;ària Executiva dà coD:.socrAL 1 

no uso das suas atr,ibuiç.õe_si confe-.;"i_das pel9 àrÚgo 12., _do .Regu·lamer;~to
Ger.a-:tc ·.d·o Pr.ogrania· de As·sistência aos Servidores do Tribunal Re.gional .F~ 
deral da 1! Reg·ião I aprovado pela Resol-uçã"o n!! 002 i d~;> o e· de <Sgost_q .·de 
1989·, publicada no ·Diár·io da Justiça do dia seguint~;>. , re13olve .baixar . a 
seguinte Norma Compleme!ltar: 

1 .• nNALIDADE 

L 1. ó Programa Àuxilio-Alimenta~ão, previstq no Capít.ulo· V, do ·Reguléi
mento-Geral dq Pr.ograma de· Assistência aos Servidores dç ··Tr"ibuna·l 
Regional Federal da l! Região - ~il-0-"SQCIAL, visa a cont·riblii~ . par.a 
a melhoria da·s condiÇÕe!! .. de éilime.ntação dos 11ervidores do· 'l'RF .da 
1! Região e, por conseqüência, .p·ropor.c.ionéir meios par.a. aumento da 
produtividade ·e ·e·ficiência. funcionais. 



I 
~ 

L 
1 

_, . 
!.. 

9142 SEÇÃO 11 DIÁRlO DI,\ JUSTIÇA TERÇA-FEIRA, 29 AG0 -1989 _ 

2. BE!IEFICIJiRIOS 

2.1. O A·uxilio-Alimentaçã·o será concedido aos servidor.es do T.ribu_nal , 
que estiverem em pleno gozo de seus direitos funcionais, n_ão sendo 
este benefíc-io extensivo aos seus dependentes. 

2.2 •. Os servidores nomeados, re·q·uisi-tados ou designados para exercerem 
cargos- ou: funções_, terão direito ao Auxílio-Alimentaç_ão no mês su!?_ 
seqtlente à sua poss_e ou- exercício. 

2 •• 2 .• 1. Não terá direito ao Auxíl.io-Al imentação o ser v idot:: 
a) que esteja em gozo de licença se_m venc.imento·s, para t _ra

t ·ln:- de· .in.taresses -par.ticu1ares .: 

b-) quando· cessarem· as condições exigidas para: receb-imento 
de 'benefJcio; 

c) quando sol,íc'itar seu d'esligame~to -do quadro de benefici~ 
rios·.: 

·d)_ quando se d_esligaí: do Tribúnal, por qua1quer motivo.; 

e) quando· requisitado, receber em se.u Órgão de origem, ben~ 
fíc-io .semel~iih·te ao ora o-ferecido;- e 

f) que estejq à disposi _ção cie .outt:os Órgãos, com exceção dos 
que saí,rem pa_ra Órgãos do Poder J -udici-á-rio. 

j. FUNCIONAMENTO 

:3.1.. O val.ot: do Aux·Ílio-A-Hm·entÇlção será de 80%(oi-tent·a por cento) do 
salário mínimo vigente n.o mês corre_spondente à- concessão do Progr~ 
mq, . 

'3.2. A p·ar.ticipação dire~a çlo servidc;>r no custo do benéf'ício, prev-isto 
. no § 22, -do artigo 60, do Regulamento-C>eral -do PRO-SO<;IAL, será 
_ do AJ'!~XO I, 'desta N0 rma Complementar. 

3 .. 3. -o Au,cí1io-Aliment·ação será -conced-ido men.salmente n;;~ forma de 
hê'!-, colite·.nao cada carhê ;2~~( vinte e <;]ois:) vales. 

~.3.1, Q_úan.do_ o .servidor faltar ·ao serv'Í_ço sem justific_ativa, não 
fatá j1,1s·. ao recebimento dos val·es no·s dii!s correspondentes·. , 
ós qua,ís ser'ão deduzidos do carnê do mê_s subseqtl'ente. _ 

;J •. 4.; O qefle-f-ici-ár.io po-derá. optar por -unia das· segui-ntes modalidades: 

a). car·nê-,.alimenta:ção - destinado -exc1 usi vamente a aquisição de gê
neros alimenth:ios e·m estabelecimentos comerciais, de v idamelite 
éreqenci.i!d'o:;;-, óu -

b-) carnê'-t.éfeição - - destinado-,exciusivamente à aquisição de refei-
ções estabelecimentos. especi.àli~ados. , devida_mente c-redenci~ 
dos. 

4. Oi>ÉRACÍONALÍZAÇl\0 

4.1- •. O for.necimento dos carnês. dar-se-á_ por.- empte·sa contra·tada na 'forma 
da - leg•is:J,ac;ão· viS!ente, 

4.2_, A ·opéra.ci:ooa~izaçi;íÇ> -do pr.ograma Auxilio-Ali·menta.ção ~ de respons~ 
_pi-l_idade- da coo-Soc·IAf!. 

- 4~3 •. As .uniq<!-d~s ~dministr.at~-vas component;:e_f! · da. estrutura básica do Tri 
PU!lql e da:;; 'S!l.ÇÕe.S. J.udiciár).as credenci-arão, ju•nto à C.OD-SOCIAL ; 

·oJ; (c_um-) _ser.vi.dot, que -será responsáv-el -pel-o recebiment-o e distd
buiçi;ío dos C<lrn:ês- aos· benef'i-c-iâr-io·s em exer.c'Íci.o na respectiva uni 
_da de. - · - · -- - -

4. 4 •- ,Aos sei;.v-:~do.t;- e,ll c'redenciados-• al~m- ·_da r -esponsabilidade- pelo recebi
mento .e .- •.dis_t:ribuiçãó dos ç_a ·rnês, compe·t_e·m: 

a;) .fu'ncio_nar coíno agentes executivos- do Éro·grama.-, obs.ervadas 
·i ·ns_t.r!Jçõe_s -e .or.ientaç_ões emanadas. da- -co.o--socrA-L; 

b l .real-izar --ó levant·am_énto da opção- (subi t;em 3. 4) dos beneficiá-,. 
r.ios_ .e encamiiih~'-cio - 'ã COD-$.OÇI·f!L·: 

-.c;J. conf~ri:r, com- as 1-istageps de benefici-ár-ios, as cju-antidad_e·s -de 
carnês ·a - eles_ eritreguE!s, observanço-..:se as respect :~ v as op_ç-ões; 

· d) .pro111ovlir o- contro-le e -à di-stribuição. -dos -carnês, bem como a , de
Vo.l·i.lção- -dáqlle~es não. procuraçlós .pe-los .beneficiár.ios, na form·a, 
·pr,a·~o·s e éondiçõe,s: es_t-àbE!iééldos.; 

e.) 'ze,lar; pelo cumpr.imerit:o- ,Çias ·.h crinas cio- Pró'gr;ama-. 

4 .• 5 • ~s Ge!;ê'riciás da toq-~OCI-At, .al~-~ d_a :resp6nsabiLi.da,dé pl::evista 
supite!'l ' 4.2, competem; ' - . 

·.a l -con$of-idar os:· ievant,amentós- diis-·op~ões '{.sl)bitem 3, 3·). dos · bénef i 
é-iá_rios__-, encamin-hando-os. à . Diretoria Ex~_cutiva; · -

b ') pr.o.p<:ircion-ar a: se·gurança -necessária qu11nto à -guarda e -entrega 
d.os carn~s- : . .. · . - · 

c-l c:iJiçi_al-iz~r; à ·oiretor_ia Executiva, imediatameQte ~ entrega dos 
c•rn-ia pela empresa fornecedora,_ quanto ao recebimento reg2:!_ 

_ -lallentat é: :quantidadE!S sól icitadas; 

'<i) eocarriinhar ã ·oir.étor1a _ Bxecutiva os c.ari-tªs não e.ntr~gues ou não 
préicúrados peios . ben~(i.éi-ár·i.os, após esgotados os -prazos e,sta
·belec·iaos.; 

e) contr.olar e manter eni arquivo os documentos comproba!;.Órios do 
r. e·ceb ·imen~o e entrega dos carnês; 

f) adotar medidas com vistas à constante atualização das l.istagens 
de beneficiários; 

g) zelar pelo cumprimento das normas do Programa. 

4. 7·. Â Diretoria Executiva da COD-SOCIAL, nq exerc_Ício da atribuição 
prevista no subitem 4.2., compe.te: 

a) ela'borar a11 listagens dos be·nefici.;:::i-os, oxomovendo sua pe-rma-
·nente atuaii·zaçã·o; -

b) orientar, coordenar_, aco!llpanhar e- aval-iar a execução do Pr.ogca
ma; 

c) encaminhar às Gerências das Seções Judiciárias as I .istagens dos 
benefici~rios; · 

d') art.icular-se com a empresa fornecedora do·s carnês; 

e) controlar à execução do Pro_gr_ama, avaliando seus ·resultados; 

f) zelar pelo fiel éumpd:mento das disposições regulamentares d'o 
Programa. 

3 ~ DISPOSIÇÕES GERAIS 

5 .1. O Tr-ibunal poderá, a qualqu~r tempo, no inter..esse,.da .Admi-nist·ra-
ção, exclu.i r; limitar, -a.lt.erar, r.'eÇluzir, sust·ar ou cahcé-lar -a · · con 
cessão do benefício previsto nesta- In~trução, espé·çialment·e em fUh 
ção na_ norma ou determi-na_ção- leg-ill que -torne- i-mpr-ilticáve·l. -

5. 2. Ap1_1rar-se.,-á, em sindicânCia, a responsabilidade do ser v i dor respon-
sável pela g·uarda e distribuição -de car.nês, no caso -de ser- co.nst-~ 
ta.do extt:avio. 

5. 3.. Os cat:nês somente poderão se_r én tre·gues a. tercei-r-os l!lédi-ant-e _aut.o-
ri zaç,ão j:ormai do ben_eHciário. 

5 .-4-. Os c~rnês não poderão., em h-ipótese alguma, -se-r c.onvertido.s em e~ 
pécie. 

5.5. O benefici-á rio que não procurar seus carnês por 03 (-trê-s) meses 
consecutivos, sem• qualquer just if~ .c<lti v a aceitáyei, _perderá o -.di
rei to ao bene·eício. 

5. 5 .1. Pat;a ser novamente· benefic-i ·ário do -Aux.Ílio--:-AJ: imentação, o 
servidor deverá requerer seu retorno ao Programa. 

5 • 5 .'2 • 0 benefici.ári O que inC~):'rer n<\S ai§pOS'-iÇêies do SUbi.tem .5 • 51 
n_ão fará jus aos carnês ant-eriores -ao- mês de .suq· ~::·einclusão 
no Prog_r ·ama. 

5. 6. Aos Gabine.tes do P.resident·e, do Yice-_Pres.i,d'en-te e corr·eg.ed-or e -do 
Diretor do Foro das Seções J·udiciár ias;· é- .f:acultacra a ccmc;es&ão -, 
mensal, de 01 (um) tarnê-Réfeiçí!o, ·não CUI!lulat.ivo,_ para ev.entú<!-.i 
út-ilização, no interesse c;la adrhin_is-traçãó.. 

6. Os cas·os omíssos .serão .resol.vidos_ -.pelo Pr;es-iden
te da C.OD-SOC:::IAL. 

fELl;PE DOS SANTOS JACINTO-

ANEXO I 
ITEM 3. 2 DA NORMA ' COMPLEMF;NTAR tf!! 001/89 

TJIBE[A DE M;f~ PÁRA O .AUJd:Lio-1\LIMJ;NrJiclr,o 

FJ\I'XJ\ DE REMUNERAÇÃO- - ALlQUOTJ\ \ · · 

ATÉi 
NM-29 

AC-IMA DE 
NM-29 
ATÉ 
Ni-h35 

ACIMA -DE 
NM-3'5 
ATÉ 
NS-1:) 

ACHIA DE 
NS-.13 
ATÉ NS-21 

ACIMA DE 
NS-21 

ISENTO 

lO 

_20 

30 

40 

PORTARIA ~9 01, DE 25 DE AGOSTO DE .1.989 

O PRES-IDENTE DA COMISSJIO DI-RETORA DO PRO-SOé-I-AL, 
atribuições regulamentares, re~olve ·: 

uso das 

-Adotar a T.abe-la. de Honor.ários M~dicos- .da 1\ssociaç_;:io Médica 
Brasile.ira - -Af'IB., para :pagament·o dos serviços ,prestados pe:l.a :re_dé cre"
denci.ada _em to.dos os procedimentos médicos cont·emplad.os pelo Programa 
de Assistênc_ia aos Set;vidore,s do Tribunal Regional Fec;ler-al da. 1!· 
Reg:i.'ão ~ PRO-SOCIAL. . 

FELIPE DOS• SANTOS JACINTO 


