
SEÇÃO 2ISSN 1415.1596

Diário da Justiça REPUBLICA 

FEDERATIVA 

DO BRASIL 

IMPRENSA NACIONAL	 BRASÍLIA - DF
ANO LXXIV - N°66	 QUINTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1999	 PREÇO: R$ 3,30

•

Sumário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
PÁGINA

- 1' Região 	 1
-2' Região 	 17
•	 3' Região 	 88
-4' Região 	 179
- 5' Região 	 294
BOLETIM DA JUSTIÇA FEDERAL
- Seção Judiciária do Distrito Federal (1' Região) 	 302

Tribunal Regional Federal

1 5 Região

Vice-Presidência e Corregedoria

ORIENTAÁO NORMATIVA N. 4, DE 6 DE ABRIL DE 1999.

Orienta os Juízes Federais quanto à convocação e colaboração com a Comissão
Parlamentar de Inquérito referente a atos do Poder Judiciário, criada pelo Senado
Federal.

O Senhor Juiz Fernando da Costa Tourinho Neto, Vice-Presidente do Tribunal Regional
Federal da 1' Região e Corregedor da Justiça Federal da 1 1 Região, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 23 do Regimento Interno desta Corte e pelo art. 5° do Regimento Interno da
Corregedoria,

CONSIDERANDO a criação da denominada CPI DO JUDICIÁRIO pelo Senado Federal;
CONSIDERANDO que essa CPI afronta o principio da separação dos Poderes, violando

flagrantemente os arts. 2°, 60, § 4°, I e III, e 99 da Constituição Federal; e vulnera o art. 146-B, do
próprio Regimento Interno do Senado Federal;

CONSIDERANDO que os magistrados não podem ser compelidos a comparecer na CPI,
conforme a doutrina sobre assunto: "De referência aos magistrados federais, a intimação violaria
frontalmente o princípio da independência dos juizes. Não podem ser intimados nem muito menos forçados
ao comparecimento. Os juizes respondem perante o próprio Poder Judiciário, em matéria criminal e
disciplinar, e gozam de plena independência nos atos funcionais. Por isso, a intimação de juizes ainda seria
mais chocante se a investigação parlamentar se propusesse a examinar a sua conduta funcional" (Nelson
de Souza Sampaio), RESOLVE:

Recomendar aos senhores Juizes Federais, se porventura intimados, não compareçam à
denominada CPI DO JUDICIÁRIO nem lhe preste qualquer informação.

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

JUIZ TOURINHO NETO
Vice—Presidente e Corregedor

Secretaria Judiciária

Subsecretaria do Plenário

Divisão de Processamento e Procedimentos Diversos
Intimações

AUTOS COM DESPACHO

SS N° 1998.01.00.074550-7/MG
REQTE. : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR. : SÉRGIO OLIVEIRA DE ALENCAR
REQDO. : JUÍZO FEDERAL DA 12' VARA - MG
IMPTE. : JUÍZO FEDERAL DA 12 3 VARA - MG
IMPTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ADV.	 : ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ

DESPACHO: Requer o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com
fundamento no art. 12, § 1°, da Lei n° 7.347, de 24.7.85, a suspensão da eficácia de medida
liminar deferida em ação civil pública pelo MM. Juiz Federal da 12* Vara da Seção Judiciária
do Estado de Minas Gerais.

A decisão em causa (fls. 78/81) determinou a limitação dos honorários profissionais
dos advogados aut6nOmOs, que prestam serviços à entidade previdenciária, nas comarcas do.
interior do País, onde não haja Procurador do seu quadro de pesáoal, ao valor dos vencimentos
dos Procuradores da autarquia requerente, em início de carreira, sem vantagens pessoais.

Alega o ente autárquico interessado que o ato decisório questionado Implicará
grave lesão à ordem e à economia públicas", aduzindo em prol da tese a seguinte
argumentação (fls. 21/22), verbis:

"5- Com efeito, é bem de ver que, operando-se tal limitação, restarão
aqueles Advogados desinteressados pelo prosseguimento na defesa dos
interesses da Autarquia, sempre que tenham atingido o limite correspondente aos
vencimentos de Procuradores.

6- Verifique-se que a decisão liminar, ora gueneada, não determinou
a alteração dos critérios de cálculos do valor dos honorários dos Advogados
contratados pelo INSS; determinou apenas que sejam estes honorários limitados
ao valor inicial dos vencimentos da carreira de Procuradores Autárquicos.

7 - Assim, os honorários continuarão a ser calculados da mesma
forma que o vêm sendo, isto á, atribuindo-se a cada peça processual elaborada
um determinado valor (previsto em tabela). No caso das execuções fiscais, os
honorários incidentes sobre o valor executado continuarão pertencendo ao
Advogado Autónomo.

8 - Todavia, aplicada a limitação determinada na decisão liminar,
restará o Advogado desestimulado a pugnar pelos interesses da Autarquia,
sempre que atingido o limite de remuneração, colocando em risco o património
público, posto que se sentirão, evidentemente, desinteressados pela realização
de tarefas que não serão remuneradas.

9 - As execuções fiscais, relevante fonte de arrecadação de receitas
da Previdência Social, serão sensivelmente prejudicadas, tendo em vista que, se
já tiver sido alcançado o limite de remuneração, no mês, não perseguirão os
Advogados ao recebimento da dívida ativa previdenciária, já que os honorários
então obtidos não reverterão para eles, mas sim para a autarquia (causando,
aliás, nesta hipótese, o enriquecimento indevido desta).

10 - Enfim, a defesa da autarquia, em Juízo, se verá gravemente
comprometida, bem assim, a execução da dívida ativa previdenáiária, em
detrimento.dos altos interesses e do património públicos.

11 - No item "2" do tópico "II", supra deduzido, onde se discorreu
acerca da necessidade de contratação dos Advogados Autónomos, demonstrou-
se a imprescindibilidade dos serviços prestados por estes profissionais à
autarquia, em razão da magnitude das tarefas a eles confiadas, do que ressai a
magnitude, igualmente, dos prejuízos que se verificarão, na hipótese de
prevalecer a r. decisão liminar que ordenou a limitação da remuneração.

12- Nem se argumente que a possibilidade de descredenciamento dos
Advogados Autónomos que revelarem desinteresse pela defesa da autarquia,
sua substituição por outros profissionais, afasta o argumento supra deduzido.

13 - Ora, a substituição terá ocorrido, tardiamente, quando já ocorrido
o prejuízo dos interesses da autarquia, causado paio desinteresse dos
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