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i a Região

ATOS DE 29 DE SETEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA IS REGIÃO, no uso

de suas atribuições legais, resolve:

N9 1.286 - DESIGNAR o Juiz Federal da 1' Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia
da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, LINCOLN RODRIGUES DE FARIA, para, com prejuízo
de suas funções, responder pela 13' Vara daquela Seção Judiciária, no período de 01.10 a 29.11.99,
durante a convocação do Juiz Federal ANTONIO SAVIO DE OLIVEIRA CHAVES para integrar sate
Tribunal.

N9 1.287 - I - DESIGNAR o Juiz Federal da 7' Vara da Seção Judiciária do Estado de
Minas Gerais, LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA, para processar e julgar os autos da Ação Civil
Pública n.° 1999.38.03.001096-7, em face da suspeição manifestada pelo Juiz Federai da 8' Vara
daquela Seccional, RENATO MARTINS PRATES.

II - Revogar o item I do Ato n.° 1183, de 02.09.99.

JUIZ PLAUTO RIBEIRO.

RETIFICAÇÃO
Na Portaria ri° 32, de 29.01.99, publicada no D.J. de 03.02.99, referente à

designação do servidor FRANCISCO DE ASSIS ALONSO DE CAMARGO para exercer, em
substituição, cumulativamente. a função de Diretor da Secretaria de Administração, onde se

"no período de 26 a 28.01.99", leia-se: "no período de 25 a 28.01.99".

Coordenadoria de Feitos Processuais da Presidência

AMS N° 89,01.16775-1/MG IRE)

RECORRENTE : DIROL DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA
ADVOGADO(S) : GISELE GINO SALOMÃO E OUTROS
RECORRIDO	 : UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR : ALEXANDRA MAFFRA MONTEIRO

Despacho: Vistos etc.
Cuida-se de recurso extraordinário, interposto com força no permissivo constitucional, contra

acórdão de Turma deste Tribunal, o qual considerou constitucional a Lei n' 7.738, de 9 de março de 1989
— que promoveu a substituição do índice de atualização monetária dos duodécimos e das quotas do
imposto de renda —, ao fundamento de que aio houve violação a direito adquirido dos contribuintes, nem
aos princípios da anterioridade e da.irretroirtividade das leis em matéria tributária, pois tal diploma dispõe
apenas sobre indexação monetária, e não, majoração ou Instituição de tributos.

Alega a parte recorrente, dentre outros argumentos, que tal alteração da sistemática de correção
monetária fere os mencionados princípios constitucionais tributários.

Inicialmente, resta de plano prejudicado o transito do apelo face à jemoestividade. Publicado o
acórdão atacado em 8/3/99, foi manifestado o recurso, via fec-simile, dia 23/3/99, (Mimo dia do prazo de
15 (quinze) dias (artigo 508, do Código de Processo Civil). Todavia, a Protocolização do original da petição
recurso] deu-se em 26/3/99, ou seja, após transcorrido o lapso legal.

Dessa forma, apresenta-se jnaglicavel, no caso vertente, o disposto no artigo 2*, da Lei n° 9.800,
de 26 de maio de 1999, que autoriza a protocolizado do odginal da petição recurso' no prazo de 5 (cinco)
dias dias da data do término do prazo processual, pois tal diploma legal somente entrou em vigor no dia
26 de junho de 1999, nos termos de seu artigo 60.

Assim, prevalece, no caso, o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, para quem, em
prol da segurança jurídica, a prática do ato processual, mediante fax, requer a ratificação tempestiva da
petição, a exemplo do despacho da lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro CELSO DE MELLO, exarado
nos autos do Agravo de Instrumento n° 168.072/SC, publicado no DJ, Seção!, de 15/3/95, pág. 5.524, do
qual extraio o seguinte excerto, ffisrbis: A juráprudáncia do Supremo Tribunal Federal, que admite a
utilização da reprodução fac-similar como instrumento de voiculaçâo dos atos processuais, exige, em se
tratando de recursos —cujos prazos sio sempre preclusivos e peremptórios (RT 473/200 - RT 504/217 -
RT 611/155) —, que as petições recursais venham a ser ratificadas opportuno tampem, vale dizer,
enquanto ainda não decorrido o lapso temporal para a interposição do recurso cabível."

Não fora isso, no mérito, a tese adotada pelo acórdão impugnado apresenta-se em harmonia com
a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal, consoante no seguinte excerto de ementa verbis:

"Imposto de Renda. Ares. 14 e 15 da Lei 7.738/89.
- No concernente ao artigo 15, parágrafo único, da Lei 7.738 (com remissão ao

artigo 14), esta Corte tem entendido que á constitucional a atualização monetária previs-
ta no parágrafo único do artigo 15 da referida Lei porque a legislação do tempo do fato
geiador já estabelecia obrigação de quantia sujeita à atualização, nada mais fendo
ocorrido do que a substituição do índice por novo fato (economicamente neutro) de
correção, sem ofensa ao direito adquirido do contribuinte; *demais, inexiste, também,
violação ao princípio constitucional da anterioridade, uma vez que, em se tratando de
atualização monetária, não tá majoração do tributo (S2 do artigo 97 do Código Tributá-
rio Nacional) (cie. RE 153.880, AgRg 140.163 e AgRE 168.208).

Recurso extmordnário não conbecido."(RE if 173.164/ES, RN. Min, MOREIRA
ALVES, DJ/I de 18.4.97, pág. 13.787)

Em face do exposto, 012 Mmjt2 o recurso extraordinário apresentado.
Publique-se.
Brasilia-DF, 20 de agosto de 1999.

Juiz PLAUTO RIBEIRO
Presidente

APELACÃO CIN./EL N 89.01.22096-2180. (REsol

RECORRENTE(S) : MANOEL CALIXTO DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO(S)	 : FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA PORTO E OUTROS
RECORRIDO	 : UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR	 : AMAURY JOSÉ DE AQUINO CARVALHO E OUTROS

Despacho: Vistos etc.
Cuida-se de nuurn especial, interposto com base no artigo 105, inciso III, alíneas a e.g,

da Constituição Federal, contra acórdão de Turma-da lavra do atual Presidente deste Tribunal, Juiz
PLAUTO RIBEIRO, que, à unanimidade, entendeu que o "ferroviário, ex-servidor público federal, que
optou pelo regime de Consolidação das Leis do Trabalho, somente faz jus à aposentadoria estatutária se,
à data da opção, preenchia as condições estabelecidos na legislação do servidor federal para se
aposentar pela-Tesouro Nacional..."(Sümulas n•s 37- STF e 56- ex-TFR) (cf. fl. 203).

A parte autora, ora recorrente, interpôs embargoa do declaração, ao argumento de que
houve omissão e contradição no aresto guerreado, na medida em que at2 teriam sido apreciadas as
normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, a saber. artigo 50, XXXVI, da Constituição
Federal, artigo 15, da Lei n° 3.115/57, Lei n°6.184/74 e Decreto n°75.478/57.

O órgão julgador ~tu os referidos embargos, ao fundamento de que a pretensão, na
verdade, é a modificação do julgado em seu mérito, evidenciando o caráter eminentemente infringente
dos embargos, só viável em sede apropriada.

frresignada, ainda, a parte opôs, novamente, outros embaroostlei declaração, para fins de
preauestionamento, insistindo nas mesmas contradições e obscuridades do acórdão guerreado. Estes
foram também !aleitados, à consideração de serem procrastiruttórios, aplicando-se, em conseqüência,
multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do parágrafo único do artigo 262, do RITTRF, c.c/ o artigo
535 e artigo 18, do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei 11° 9.668198.

Sustenta a petição recurso' a nulidade dos referidos arestos, por negativa de prestação
jurisdicional, em face de violação aos artigos 17, 535, incisos1 e II, e 538, do Código de Processo Civil,
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