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SEÇÃO 2

Diário da Justica, REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

IMPRENSA NACIONAL BRASÍLIA- DF
ANO LXXI - N° 74 QUARTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 1996 PREÇO: R$ 2,94

De.pacho: Vistos, etc.
1. A Fazenda Nacional, co•• base no art. 102, III, "a", da
Constituiçlo Federal de 1988, intetpOs o presente re~ur.o

I I
extraordinArio contra acOrdlo que julgou indevido o de.conto de 0,5\

• do repasse do produto arrecadado do IUEEatravjls de .aç15es dasTribunal Regional Federal respectivas concessionArias de energia e16trica.. '.. . . . .n!..' '. 2. Aduziu-se que "a decislo A.-..lDm contrariou,. frontal.ente, a
. Consti tuiçlóFederal entlo vigente, que, no seu artigo 26, S 10,

'-------------- •..••-----------------------' estabelecia que.a lei federal "poderA dispor sobre •. foma e os fins
de aplicaçlo dos recursos distribuídos".'.1 '1 3. Todavia, a Pfça recursal nlo indicou' violaçlo frontal e direta
a dispositivo constitucional. Hipot6tica vulnetaç~o a noma

la Região subconstitucional, reflexa ou obl1qua e•• relaçlo l constitucional., .nlo
enseja o extraordinArio (RTJ 132/455, 107/661, 120/9i2, 125/705 e RT
674/250) '. .

I I
4. Desse lIIOdo,·inàdJIito o recurso extraordin4rio.

Brasl1ia-DF, 08 de abril de 1996.
Presidência

JUIZ LEITESOARES
L -------------------------------' Presidente
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INFORMATIVO STF
Encarte contendo resumos não-oficiais

de decisões-proferidas na semana passada
pelo Supremo Tribunal Federal.

PORTARI~N9 105, DE 15 DEABRILDE1996
o PRBSmBN'l'E DO '1'1UBONAL RBGJ:ClNAL FEDERAL DA la. REGIAo.

no uso .de· suas atribuiçOes legais. RESOLVE:

DBSJ:GNAllas servidoras DENISE'MINDÊLLODEANDRADE,Su-
pervisorà da Seçlo' de Procedimentos Licitatóribs da Divisão de Com-
pras. IONICEDEPAULARIBEJ:RO.Oficial .de Gabinete do Exmo. Sr. Júiz

,MAuroLeite Soares. e WANDA CLÁUDIAGALLUZZINUNES,Arquiteta. lotada
na Assessoria da Diretoria Geral, para. sob a presidência'da primei-
ra, constituírem Comissão Especial de Licitação para contratação dos
serviços de reforma do edifício sede da Vara Federal de Marabá-PA.

Pub~ique-se. Registre-se. Cumpra-se.
JUiz LEITESOARES

Coordenadoría.de Feitos Processuais da Presidência

Despachos em Recursos Extraordinários Especiais"",,,'0 ctyu, li to.oL17U0-2IDr . . •
UCOItII~ I JanllctPIO D_UACIIO D_ UII'f~/aa _ 0Uft0S

.ADVOGADO I ÚVIO D_ rUJA CAIWI IUQUIII
ÍIICOIIIllDOI rAIaDA DCIOIIAL
'Í'IIOCUUDOIt I I'" D_' LIMA

De.pacluu Vistos, etc.
Os Município. de Riacho Santana e Outros interpuseraa o

presente recurso e.pecial, ·ba.eados no art. 105, lIJo, "c", da Cr/88,
cODtra o acOrdlo que acolheu o pedido de correçlo ~net4ria apeDa. a
'partir doajuiz ••• nto da açlo, confo~e a Lei nl 6.899/81, nestes autos
•• que se b~scou, outros.ia, o repasse integral e e. dinheiro de
parcela. alusivas l arrecadaçlo ~o IUEE•

Para sustentar seu fundamento recursal., os reccrrenees. reuniram
precedentes segundo os quais a referida norma não vedou a efic4cia da
atuali~açAo monetAria a partir do fato danoso, m4ximese a reposiçlo
do valor da modanAo se estampa como um ~ mas compenli!açAo
inflacionAria (RE 97:208-2; 99.514; 91.185-5; dentre outros).

Inspirado nos mesmos fundamentós recursais, mormente por
ter esta açlo natureza reparat6ria, o e. Superio~ Tribunal de Justiça
acolheu a correçlo monetAria, emcausas idênticas, a partir da data em
que deveria ser efetivada a transferência, em dinheiro, dos legitimos
e integrais valores arrecadados a título de IUEE (Recursos Especiais
nss 12.160-0PE, Rel. Min. H6lio Mosimann;e 33729-3, Rel. Min. C6.ar
Asfor Rocha).

Pelos fundamentos invocados, admito o recurso especial.
BraSília-DF, 08 de abril. de 1996.

JUIZ LEITESOARES
Presidente

AP~ CtVIL .1 90.01.17'.0-211'

UCOItUIIU
.IlOCUIADOR
UCOUlDO
ADVoGADo

rAlamA IlACIO.AL
IIUUI DI LIMA
IlUCICtPIO DI RIACHO DI SAlft'AJIA/BA B OUUOI
sAVIO DI rUIA CAIWI IUQUIM .

MS tr 11.01.QQ2I3-IlJIG (RE)

Reet •• : COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAçÃO
(Adv. Ricardo L. Barros B.rreto e outros)

Reedo.: !JNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
(Proc. Oilson José lanlorenzi)

DESPACHO: Vistos, etc.

Trata-se de recuso extraordinílrio adesivo, ft.ndado no art 102, 11I,"a", da Constitui-
çIoFederal, contra acórdIo deste Tril:ll.l1t!l, versando sobre a exigibilidade da contribuiçlo
para o FINSOCIAL, instituidapelo art. 28 da Lei 7.738189.

Merece processamento ó recurso, porque, além de atender os pressupo-,osperti-
nentes, verifica-se que o acórdio nAo guarda sintonia com a jurisprudência do Supremo
Tribooal, ql» é firme no sentido de que as empresasprestadoi'as de serviços estio sujeitas
ao recolhimento do FINSOCIAL pela aliquota de O,5~, segundo o art. 28 da Lei 7.738189,
porque inconstitucionais as demais majoraçOes de aliquotas (RREE 170.386-9-DF (EDcI),
DJU 17.05.95, e 170.1~2-DF (EDcI), DJU 10.08.95).

Diante do exposto, adp1Ito o recurso. .
Publique-se.

Br.silia~F. 1 de abril de 1996:

JUIZ FERNANDO GONCAí.VES
(Art. 51, I do RITRFI18Regilo)

•~ b'~ 'CI;~ ••••• l•• __ •••• ••••••••••• ,,:-•••~ __ ..Io"'h--".:»


		ouvidoria@in.gov.br
	2010-06-21T17:15:43-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




