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• Seçlo Judiciária do Distrito Federal (I' Região) .

I Tribunal Regional Federal ,

I la Região ,
I Presidência I

ATOS DE 05 DE OUTUBRO DE 1995

o PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA l' REGIÃO,
no uso de suas atrlbulções legais e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nO
4483195 ~ RR. resolve:

N9 1.22$ - DECLARAR VAGO o cargo da categoria funcional de Auxiliar Judlciârio,
Código JF-AJ·022, Nível Intermediário, Classe "A", Padrao 111,do Quadro de Pessoal da Ju~tiça
Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária do Estado de Roraima, ocupado peja servidora
JANICE L1MA'SESSA, em virtude de sua nomeção em outro cargo inacumulável, nos termos do
artigo 33, inciso VIII, da Lei nO.8.112/90, com-efeitos a partir de 17 de julho de 1995

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA l' REGIAO,
no uso de suas atrlbulções legais, resolve:'

N9 1.226 - NOMEAR, nos termos do artigo 9°, inciso I, e 10, da Lei ns, 6.112/90, o
candidato ARIOSVALDO DE OLIVEIRA VIEIRA, para exercer, em carãter efetivo, em virtude de
habilitação em concurso pú'blico, o cargo de Auxiliar Judiciârio, Código JF·AJ·022, Nível tnterme-
diário, Classe "8", Padrão I, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeira Instância,
Seção Judiciãria do Estado de Roraima, em vaga decorrente da vacãncia do cargo ocupado por
Janlce Lima Bessa.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
JUIZ LEITE SOARES

Coordenadoria de Feitos Processuais da Presidência

Despachos em Recursos Especial e Extraordinário
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DESPACHO: Viatoa, etc.
IJlIpuqnao pr.s.nt. r.curso .sp.cia1, int.rposto pela "az.nda

Nacional, combase no art. 105, inciso 111, alínea "a",' da Con.tituiçao
Federal, ac6rd8.ode Tu:rlllad.ste Tribunal que nlo consid.rou abrangida
entre .s atividades .xcluídas do ben.f1cio fiscal da Lei nR 7256/84,
a d. r.pre •• ntaçlo co.ercia1.

Al.ga a r.corrent. vio1.çlo ao art. 51 da Lei nll 7713/88, qu.,
.pesar de nlo •• ncionar .xpr •••••• nt. a atividade de r.pr.s.ntaçlo COIM)
ezc1u1da da is.nçlo da Lei nll 7256/84, a1 ••• nquadnria no t.rJIO 1.gal
". asse •• lhados", ·utilizado pela t'cnica l.gislativa para .vit.ar ~•• n.-
c.ssAri •• repetições de C.t~ICJOri•• afin •. Corrobora •• u posicion ••• nto
co. trecho de doutrina e definiçees l.gais que dellOnstr•• a .iailirié!a-
de entre as profissões.

Assevera, ainda, a Fazenda Hacional, que. i •• nçlo • exaÇao
deve ser interpretada de fona literal d.vido ao princípio da qen.rali-
dade, de acordo COIllo art. 111, inciso 11, do C6di9QTributAria .acio-
nal.

"erece acolhida a irr.s1qnaçlo. ,
Aindaque os Tribunais Regionais F.!J.rda tenh•• r- r.it.rad~n-

te, .epodcionad,o no .entido expr.s.o no 'acórdlofustiqado, :faz~~no
corabase elllinterpretaçlode nonaas,f.d.rais po.sivelll8;nt~.•• conflito
(art. 51 da L.i nll 7713/88 vs, 'Lei nll 7256/84). COItOo Superior Tribu-
nal dit Justiça,~Cort •• ncarrégada da pr •• er:vaçlo da Lei "edera1, airi~. I
nêc conheceu da .at'ria, parece ad~qua~a ,a abertu~a da via recury;l
para que se consolide ou •• JIOdifique o 'posicionoento naciona1_nt.
sust.ntado. .

Talo conte:xto, adJllito o recur50 .special.
Publique-.e.
Brasília-Dl', 25 de setellbro de 1995.

JUII LZI'D 80AUI
Presidente
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DII'ACIIO;Vistos, etc.
IlIlpugnao pr••• nte recurso .special, interposto .p.la Fazenda

Nacional, combeee-nc art. 105, inciso 111, alínea "a", da C~n.tituiçlo
Federal, ac6rdlo de Tuma deste Tribunal que nlo considerou abrangida
entre as aUvidàdes .xc1uídàs do benef1cio fiscal 'da Lei nR 7256184 a
de representaç&o comercial.

Alaga a recorrente vio1açlo ao art. 51 da Leinll 7713/88, que,
apesar de nlo menciônar expressuent~ a atividade de,repr.sentaçAo COa0
exclu!da da is~nçlo da Lei 7256/84, aí •• enquadraria no t.rao legal
"e assemelhados", utilizado pela t'cnica legbla~iva para .vitar d•• ne-
cessArias repetições de categorias afina. Corrobora seu pos~cion•• ento
comtrecho de doutrina:e definiçOe. legais que de.on_trata a similarida-
de entre as profissões.

Assev.ra, ainda, a Fazenda Nacional, que a i •• nçlo deve .a:::-
interpretada literalmente devido ao princípio da generalidade, d. acor-
do como art. 111, inciso rr , do Código TributArio Nacional.

"erece acolhida a irresignaçlo.
Aindaque os Tribunais Regionais F.derais tenham, reiterad_en-

te, se posicionado no sentido expresso no acórdlo fustigado, faz •• -nc
combase eminterpretaçlo de nonas fed.rais po.sivel •• nte •• conflito
(art. 51 da Lei nll 7713/88 vs , Lei 7256/84). Comoo Superior Tribunal
de Justiça, Cort. encarregada da pres.rvaçlo d. Lei Federal, ainda nlo
conheceu da matéria, parece adequada a ab.rtura da via r.cursal para
que se consolide ou se modifique o posicionamento nacionalmente susten-
tado pelas instAncias ordin6rias.

Tal o contexto , admito o recurso .specia1.
Publ Ique-ee ,
BraSília-DF, 25 d~ setembro de 1995.

JUIZ NELSON GOMES DA SILVA
Vice-pr~si~ente
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aS'ACHO; Vistos, eee ,
I.pugna o presente recurso .special, interposto pela Fazenda

Nacional, combase no art. 10~, inciso 111, al1nea •••••, da constituiçao
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