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A súpliCa não merece prosperar. 
O Superior Tribunal de Jusliça pacificou sua jurisprudência no ãmbilo das 1' e 2° Turmas, 

assenlando a Ilegitimidade da União e do BACEN para lnlegiar a lide como lllisconsor1es passivos 
necessários nas ações sobre reajusle dos saldos de FGTS (lnddenle de UnibinizBÇfo de Jurlspr~ncla no REsp 
n• 77.791-SC, Rei. plac. Min. JOSE DE JESUS FILHO, D.J./1 de 30.8.97): . 

No locanle·à prescrição levanlada, .o acórdão recorrido enfrenlou o lema na linha do enlendimenlo 
adolado pelo Supremo Tribunal Federal, no senlido de que o FGTS não é conlribulção previdenciária, mas, 
sim, conlribuição social, razão porque não se lhe aplica o disposlo nos ar1igos 173 e 174 do CTN, 
submelendo-se ao lapso-prescricionallrinlenário (RE n• 114.252-9/SP, Rei. Min. MOREIRA ALVES, D.J./1 de 
11.3.88; REsp n• 106.964/PR, Rei. Min. JOSE· DELGADO, D.J.t7 de 16.12.96, pág. 50.811). 

Enfim, a direlriz do ares lo tal como Impugnado acha-se em perfeila hannonla com a jurisprudência 
do STJ, que lem reileradamenle asseverado·que a correção monelária, mera alualização do valor da moeda 
corroi da pela In nação, conslitui jus la solução para todas as relações jurfdicas com o fim de resgatar a real 
expressão do poder aquisilivo original, enlre· elas a correção dos saldos vinculados ao FGTS, sendo o !PC 
o melhor índice que relrala esta desvalorização (REsp n• 69. 777/0F, Rei. Min. DEMÓCRITO REINALDO, D J./1 de 
23.10.95; REsp n~ 73.621l1DF, Rei. Min. CESAR ASFOR ROCHA, D.J./1 de 25.3.96; REsp n• 87.204-0ISP,Rel. Mln. 
MILTON LUIZ PEREIRA, D.J./1 de 1°.4.96; REsp n• 114.486/SC, Rei. Min. JOSE DELGADO, D.J./1 de 23.6.97) 

A visla do exposlo, nlo admito o recurso especial apresentado. . 
Publique-se. 
Brasilia-DF, 17 de agosto de 1998. 

JUIZ PLAUTO RIBEIRO 
Presidente 

AC N" 1998 01 00,016697-2/MG IREI 
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
ADVOGADO(S) :·MARIA DAS GRAÇAS NUNES LO BATO E OUTROS 
RECORRIDO(S):·ADVERCINO EUZÉBIO DE MOURA 
ADVOGADO(S) : CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE CASTRO E OUTROS 

Despacho: Vistos etc. 
Trata-se de recurso extraordln~rlo manifestado conlra acórdão de Turma deste Tribunal, 

proferido em apelação, que considerou a União Federal pane ilegftima para aÇões que versem -sobre 
corréção monolária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garanlla .do Tempo de Serviço - FGTS 
e a Caixa Econômica Federal - CEF par1e legitima para as mesmas demandas, bem como dete(ll1inou 
a inclusão dos chamados "expurgos inflacionários" no cálculo de. aluallzação das referidas contas. 

Pela simples leilura da petição recursal, conslata-se que o inconformismo da recorrente dirige-se, 
na verdade, à inlerprclação da legislação infraconslilucional. A simples apreciação de legislação ordinária, 
entrelanlo, não dá ensejo a recurso exlraordinário, por não ser posslvel, na via eleita, a análise reflexa 
ou indirela a texto da Carla Magna. Daf, incide, In casu, o seguinle pronunciamento da Suprema Cone, 
verbls: 

"Tem-"" vio/açlo reflexa à Constituiç6o, quando o seu reconhecimento depende de rever 
a interpretação dada à norma ordinMa pela decislo recorrida, caso em que é a hierarquia 
infraconstituéional dessa -última que define, para: fins recursais, a natureza da questlo 
federal. AdmiUr o recurso extraordinário por ofensa reflexa ao principio constitucional da 
legalidade seria · transformar em questões constitucionais todas as controvérsias sobre 
interpretaçllo de /e/ ordinária, baralhando as compet~ncias repartidas entre o STF e os 
tribunais supenores a usurpando at6 a autoridlde'definitiva da Justiça dos Estados para 
intelig6ncia do direito local." (AG n' 134. 73/S-9 (AgRg} • SP, Rei. M"m. SEPÚL VEDA PERTENCE, 
D.J./1 de 17.2.PS) 

A vista do exposto, nlo admito o presenle recurso. 
Publique-se. 
Brasllla-DF, 17 de agosto de 1998. 

AC N°1998 01 00.016943-!JIDF I.BJ;ap) 

JUIZ PLAUTQ RIBEIRO 
Prutdente 

RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL· CEF 
ADVOGADO(S): MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBA TO E OUTROS 
RECORRJDO(S): ANA MARIA AMORIM BAIOCHI E OUTROS(AS) 
ADVOGADO(S) : !VETE PERES BORGES E OUTROStSI 

Despacho: Vistos ele. 
Trata-se de recurso especial manifestado contra acórdão de Turma deste Tribunal, que. 

considerou a União Federal pane llegltima para ações que versem sobre correção monetária dos saldos 
das conlas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS e declarou a Caixa Econõmlca 
Federal- CEF parte legílima para as mesmas demandas, bem como delerrninou a inclusão dos chamados· 
"expurgos inflacionários" no cálculo de atualização das referidas contas. 

Alega a recorrente existência tJe liilsconsórclo passivo ·necessário .com a União Federal, 
ocorrência de prescrição e, no mérilo, ausência de previsão legal que garanlisse a incJuslo dos índices 
expurgados no cálculo da correção monelária das contas de poupança e vinculadas ao FGTS. 

A súplica não mereé:e prosperar. • 
O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no imbilo das 1' e 21 Turmas, 

assentando a Ilegitimidade da União e do BACEN para Integrar a lide como litisconsortes passivos 
necessários nas ações sobre reajuste dos saldos de FGTS (Incidente de Unifrxmizaçlo de Juris~ncla n~ 
REsp n• 77.791-SC, Rei. pise. Min. JOSÉ DE JESUS FILHO, D.J./1 de 30.6.97). 

No tocanle à prescrição levanlada, o acórdão recorrid<;J enfrentou o tema na linha do 
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o FGTS não é contribuição 
previdenciária, mas, sim. conlribuição social, razão porque não se.the aplica o disposto nos arligos 173 
e 174 do CTN, submelendo-se ao lapso prescricional trintenário (RE n°114.252-91SP, Rei. Min. MOREIRA 
ALVES,D.J.A de 11.3.88; RE•p n• 106.964/PR, Rei. Min. JOSÉ DELGADO, D.J./1 de 115.12.~, ~- 50.811). 

Enfim. a diretriz do aresto tal como Impugnado acha-se .em perfeila harmonia com a 
jurisprudência do STJ. que tem reiteradamente asseverado que a correçio monetária, mera atualização 
do valor da moeda corroída pela inflação, conslilui justa solução para todas as relações jurídicas com o 
fim de resgatar a real expressão do poder aquisitivo original, entre elas a correção dos saldos vinculados 
ao FGTS, sendo o IPC o melhor lndice que retrata esla desvalorização (REsp n• ts9.T77JUF, Rei. Min. 
DEMÓCRITO REINALDO, D.J./1 de 23.10.95; REsp n• 73.621l1DF, Rei. Min. CESARASFOR ROCHA, D.J./1 de 
25.3.96; REsp n• 67.204-0/SP, Rei. Min. MILTON WIZ PEREIRA, D.J./1 de -1~4./Jts; REsp n' 114.4WSC, Rei. Min. 
JOSÉ DELGADO, D.J./1 de 23.6.97} 

A visla do exposto, nlo admito o recurso especial apresenlado, 
'Publique-se. 
Brasília-DF, 13 de·agósto de 1998. 

J(IIZ PLAUTO RIBEIRO 
Presidente 

AC N' 1998 01 00 01694J.OIPF IRE) 
-RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF 
ADVOGADO(S) : MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBA TO E OUTROS 
RECORRIDO(S): ANA MARIA AMORI.M BAIOCHI E OUTROS(AS) 
ADVOGADO(S) : !VETE PERES BQRGES E OUTROS(S) 

Despacho: Vislos etc. . . · 
TraJá-se de recurso extrao_rdlnlrlo manífeslado contra acórdão · de Turma desle Tribunal, 

.proferido em apelação, que considerou a Uni~o Federal parte llegitimã para ações que versem sobre 
correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS 
e a Caixa Econômica Federal - CEF pane legílima para as mesmas demandas, bem como determinou 
a inclusão dos chamados "expurgos inflacionários" ~-o cálculo .de alualização das referidas conlas. 

Pela. simples leitura da petição .recursal, eonslala-se que.o inconformismo da recorrenle dirige-se, 
na verdade, à interpretação: da legislação infraconsliluéiooat. A simples apreciação de legislação ordinária, 
entrelanlo, não dá ensejo a recurso 'extraordinário, por não ser possível, n~ via eleita. a análise reflexa 
ou indirela a lexto da Carta Magna. Daí, Incide, in casu, o seguinle pronunciamento d;l Suprema Cone, 
~rb~ . 

"Tem-se vio!açlo reflexa à Constituiçi!o, quando o seu reéophecimento depende de rever 
a interpretaçi!o dada à norma ordinária pela decisi!o recorrida, caso em que é a hierarquia 
infraconslitucional desse última que·de/ine, para fins recursais, a natur:eza dà questi!o 
federal. Admitir o recurso e~traordi~rlo por ofensa reflexa ao.princlpio constiluciona/ da 
legalidade seria transformar em questões ·constitucionais· t9da~ as controvérsias sobre 
interpretaçfio de lei ordinária, baralhando. as competéncias:reparlidas-entre o. STF.e os 
llibunais superiores!' usurpando até a autoridade definitiva da Justiça dos Estados para 
intelig4ncia do diteíto local. "(AG n• 134. 736-9 (AgRg) - SP. Rei. Min. SEPÚL VEDA PERTENCE, 
D.J./1 de 17.2.95) 

A visla do exposto, nlo admito o presenle recurso. 
Publique-se. 
Brasília-DF., 13 de agosto de.1998. 

JUIZ PLAUTO RIBEIRO 
Prwsldente 

r--- Vice-Presidência e Corregedoria 
L___~---'------~ 

PROVIMENTO K. 64, DE 25 DE SETEMBRO DE 1998. 

Altera o art. 7• do Provimento n. 63, de 19 de agosto de 1998. 

O SENHOR JUIZ FERNANDO ·DA COSTA TOURINHO NETO, VICE-PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E CORREGEDOR DA JUSTIÇA· FEDERAL DA PRIMEIRA 
R~GIAO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelá art. 23 do 
Regimento Interno desta Cor.te e pelo art. 5. • dó Regiinentó Interno da 
Corregeclbria, 

CON$IDERANDO o atual acúmulo de processos conclusos para 
sentença, decisão ou despacho, RESOLVE: 

Art. 1.• O art. 7.• do Provimento n . 63, de 19 de agosto de 
1998, passa. a ter a .segu,tnte redaç;io: 

"Art. 7. • . A Correg.,doria só autorizará o afastamento- de 
JU~Z para participar de encontros, palestras, séminários, cursos 
e afins, caso nao.haja processos conclusos para de~pacho, decisllo 
ou sentença há mais de 180 -diàs." 

Art. 2. • Este Provimento entra em vigó;- na data de sua 
publicaçllo. 

.REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Juiz TOURINHO.NETà 
Vice-Presidente e Corregedor 

~MINTO K. 65, DE ·25 DE S!TENIR> DE 1991. 

Trata da retençao de proce~~o~ pelo jui~ ao ~e afastar da Vara. 

·o· SENHOR JUIZ .FERNANDO DA COSTA TOuRINHO NETO, VICE~ PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL REGiONAL FEDERAL E CORREGEDOR DA. JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIAO, no- uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23 do 
Regimento Interno desta Corte e pelo art. 5, 0 do ·Regimento Interno da 
corregedoria, , 

CONSIDERANDO que o juiz, a~l' asslll!Ür o exercicio de uma Vara, deve 
dar regular andamento aos ·processos em tr.amitação; RESOLVE : 
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Art. 1. 0 o juiz que se afastar da Vara,. por motiyo de férias, 
licença ou término d!! designação, não .poderá retér os. processos que lhe 
foram conclusos para despacho, decisão ou sentença, _ _-devendo entregá.,-los 
à secretaria, -a fim de possibilitar a apreciação'pelo seu sucessor. 

Art. 2. 0 Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA~$E. 

Juiz TOURINHO NETO 
Vice-Presidente e Corregedor 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA N. l, DE 25 DE SETEMBRO DE 1998·. 

Orienta quanto ao ·procedimento dos ·precatórios complementares. 

O SENHOR JUIZ FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO, VICE-PRESIDENTE 'DO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E CORREGEDOR DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIAO, no uso das atribuições que lhe são cÓnferidas ·pelo art. 23 do 
Regimento Interno desta Corte e pelo art. 5. 0 do Regimento Inte.J;"no da 
Corregedoria, 

CONSIDERANDO a necessidade· de uniformizar o procedimento· dos 
precatórios complementares, RESOLVE recomendar os se·guintes critérios: 

I- pago o primeiro precatório, o juiz-deverá fixar o prazo -de 
30 (trinta) dias para iniciativa do credor, quanto ao pedido de 
complementação de pagamento da divida. Findo o prazo in albis, o~ autos 
serão remetidos ao arquivo; · 

II - o credor apresentará pedido complementar, instruindo~o -com 
a memória discriminativa dos cálculos que conterá os dados necessários 
para sua aferição, va~or anterior, bem como os índices· de çorreção 
monetária aplicados; 

III - o juiz fixará o prazo de 10 (dez). dias para o de.;,edc:ir; 
intimando-o, pessoalmente, se for a União Federal, para ·se manifestar 
sobre o cálculo. Não .se admite, nesta hipótese, oposiçãó de embargos; 

IV - findo o prazo, o juiz, se entepder necessário, mandará 
ouvir o Contador do juizo; 

V- devolvidos os ·autos pelo Contador_, o :)uiz -abrirá vi_sta às 
partes, se for o caso, ém havendo discordância ou impugnação; 

VI - em seguida, o juiz decidirá, aindà que não tenha havido 
manifestação do devedor; 

VII - publicada a decisão e intimada pessoalmente a -União 
Federal, transcorrido o prazo de agravo i-n albis, ou não lhe. seni:Ío dado 
efeito suspensivo, o Juiz mandará expedir o precatório compleniéntar', -~e 
for o caso. 

I 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Juiz TOURINHO NETO 
Vice-Presidente e Correqedor 

Secretaria Judiciária 

Subsecretaria do Plenário · 

Divisão de Coordenação de Julgamentos 

Acórd~os 
QUEIXA-CRIME N° 1998.01.00.007432-6/DF 

RELATOR 
QTE 
ADV 
QDO 
ADV 

: O EXMO. SR. JUIZ HILTON QUEIROZ 
: LINDINALVA TRINDADE D'OLIVEIRA 
: LINDINALVA TRINDADE D'OLIVEIRA 
: IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORREA 
: fERNANDO FACURY SCAFF E OUTRO 

EMENTA 

PENAL. QUEIXA-CRIME POR INJÚRIAATRIBUIDAA MAGISTRADO .. CAUSA 
EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE QUE SE RECONHECE. REJEIÇÃO~ 

1 -Reciprocas as ofensas proferldn pela querelilnte'a pela querelada, aplica
se o p~rdllo judicial previsto no artigo 140, § 1•, 11, do Código Penal, que; S!JSCetfvel de 
enquadramento como caus11 de extinçlo de punlbilldllde no enunclad9 de S. 18 do Egr~io 
S. T J , enseja a lncid&ncia do artigo 43-11, do CPP. 

2 - Queixa-crime rejejtiJda. 

--·-r•···~""'-"""" 

I 
I 

ACÓRDAO 

D~lde ~Pienó rejeitllf.I.Quelxl-l:fime, i.lKIIIfllmld8de. 
Pltino ~ TRFdà 1• Regllo -17109198; . 

MANDAOO'ÓE SEGuMNCA N,11H,01,00,021113-f/DÉ 

RELATORA: EXMA. JUIZA EliANA CALMQN 
IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PAUt:A 
ADVOGADO; CARLOS AUGUSTO MACEDO.COUTO 

·IMPETRADO: JUIZ DO TRIBUNAL REt;IONAL FEDERAL DA 1' REGIAO 
INTERESSADA: UNIAO FEDERAL 
PRoCURADoR: AMAURY JOSé DE AqUINO.CARVAÜ!O 

_EMENTA 

ADMINISTRATIVÓ E PROCESSO CMI. • CONCURSO PUBLICO • CltiT,RIO DE 
APURAÇAO -AUS~NCIA DE RECURSO ADMINIS'fltATIVO. . 

1. o uoo do mendlldo de MgUIIII1ÇII conlro oto de outoridllde nlo exige seja esgotado pelo 
impetranlo o Yla recursal admlnlslrrinl. Só h6 6bic:e n_o utltlziiÇio de 'mbos n viH slmunaneomento. 

::1. Crlt6rio de correçlo embftado em conwnllncilo o oportunidade foge ao crivo judlclol 
b que nlo ~ odmlle e desottil controlo do Judlà6rio' • .......a. de crlt6rios distintos para 

candidatos lguois, 
3. Seguronça denegado. 

AéÓRDA.º 

'Decide o Plen6rio denegor o mondado de oogúronço. • unaniinldade. 
Plén6rio do TRF do .1' Regllo- OS/OMa. 

Subsecretária das Seções 

Primeira Seção 

Divisão de Coordenaçiló de Julg~entos 

ATA·DA 12 'SESSÃO ORDINÁRIA :EM05DEAGOSTODE199S, 
Presidcnté(s) do SeSsãócE.<mo(a): Sr(a). Di(a). luii(a) ALOÍSIO PALMEIRA LIMA-· 
P.roc .. Rcg. do Repilblic:l: E.<mo(o). Sr(a}:-Dr(a).:·HUGO.GuEÍROS BÉRNARDES FILHO 
·Sccn:tório(a): TERÉZMIA PEREIRÀ'!lAMOS'MÁRQUÊS . . 

· Às quatorze ho~. presentes .<is Eianos.'' Srs: Íti!zes Ássusete M~galhiíll$; Jiráir Atam 
M'egueriin, Carlos Fernando Mathias,. Velasco Nasdmenio(convocado) e L!ndóval Marques· de 
Brito( convocado). foiaberta.a Sessão. · 

Ausente; justificadamente, ó Exmo. Sr. Juiz Lud;ut()Tóleittino·AIJil!fal. 
Lida·e não impugnada, foi·aprovada·a Atacda.Sessão anteiior. 

JULGAMI;NTOS 

EAC J99B.OÍ.jlO.OO~!m-O /.DF .. ·• .. 
'EMBTE AI,UIZIO WII.SON FERREfRA'DE CMIJ!.O E OUTROS(AS)· 
ADV FERNANDO Fiu:IitE DIAS E ouriloS(AS) 
EMBDO UNIAO FEDERAL 
PROCUR. .AMAURY JOSE DE AQUINO CARV.u.Hó 

·:REI:ATOR ' JlJIZ•ÁLOISIO.PALMEIRA LIMA '... . 
A Seção, por maioria; vencidos <is Exmos. Srs. - Juf~es Jirair ~- Megui:riap e Velasco 
Nascimento (convocatlo); negou provimento·aosEID)largos lnfiingentes. ilqs .. teroíos.do voto. do 
Exmo .. Sr. Juiz-Relator. · · · · 

EMBTE 
ADV 

Jm.oJ;oo.O!J!ió~ til_F 

' WllSON:ANTOIIo'IQ PAG~~·~.Qil11IOS(AS) 
.: 'FER.''I.v-'00 ~In DIAS E OUrii.OS(AS) 

E~lBDO : UNIAO FEDERAL 
PROCUR. : AMAURYJOSEDE·AQUINOCÁRVAIJfO 

·RELATOR. r. JÍllZ·ALOISIOPALMEIRALIMA • 
A· Seção, por.mlioria;::vencidos·os·Exnjos. Srs.Juiz~Jirair Aram Meguerian e,"Velasco 
Nascimento (convoeado),.neg01rprovimento aos·E!'Ibargos lnfiin!lenies,_ nos.i~ps il<? voto do. 
Exino. Sr .. Juiz-Rela:or. · 

:~~TE l~.o:~:~~üJ9EoV~;AS) 
.u>v · · FERNAJ'iiíO FREIRE DIAs i'ot'mtO(Al · 
EMBDO UNIAO fEDERAL 
PROCÚJ!. ÁMA.lÍilYJOSE DE AQIJ~O éARVAIJf9 

RELATOR· JUiz· ALOISIO PALMEIRA<Í.IMA 
A SeçãÇ>, por maioria: venci dós os E~niós. Sis. Juízés Jiráir Àram.t,ieguerianeVelasco 
Nasd.mentp (C!invocado), negou piovinjentó àós Einbargos.lrifi'ingéntes,,rios·tenitós.dQ voto do 
Exmo. Sr .. Juiz-Relàtor. 
EAC lm.oÍ.ÍJo.oí457H I!JF 

EMJITE ·TIOFILO FR.EITASVILÍ:LA E OUTROS(Àli) 
,Al)V FE.~'I~ FREIRE ~~Á~ ~oÍfri!qS(ASJ 
EMDDO '.ÚNJ,\o F~IIERAL 
I'ROCt:R. AMAlJJlY'JOSE DE'AQT,JINÓ éAR,VA[JfO 

·JtELATOR : JÚÍZ LINDOVAL MÀ!itQUES DE.IIRiTÔ (CONV.) 
"A ·seção _por ínaiórla, vencidos os Exmos. Si-s, iuizes Jirair Aràm Meguerian·e Yelascó 
Nascimento (convocado), riegou proviménto ~os Emb~gos lilfiingeittes, nos tefmós dovoto do 
Exmo. Sr. Juiz-Relàtor;" • 
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