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PORTARIA N4 100, DE 18 DE MARÇO DE 1997

O PRESIDENTE DO'TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1' REGIÃO„ no uso
de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo d 1127197-TRF, resolve

COLOCAR À DISPOSIÇÃO da Justiça Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária
do Estado de Minas Gerais, Vara Única de Uberaba, a servidora MILF-NE DA SILVA LOBO, Técnica
Judiciária, Nivel Intermediário, Classe "C", Padrão 25, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeira
Instlncia, Seção Judiciária do Estado de Goiás

PUBLIQUE,SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE
JUIZ LEITE SOARES

Coordenadoria de Feitos Processuais da Presidência

Despachos em Recursos Extraordinários Especiais

AC n2 94.01.08175-1/BA (REsp)

Recte.: UNIÃO FEDERAL
(adv.: Amaury José de Aquino Carvalho

Recdo.: HERALDO REBELLO BISCAIA E CÔNJUGE
(adv.: Edmundo Sampaio Jones e outros)

Despacho: Vistos etc.
Trata-se de recurso especial, com base no art. 105, III, letra

a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão de Turma deste
Tribunal, que determinou, no pagamento das prestações de financiamento
da casa própria, a observância do índice da variação salarial dos
mutuários.Sustenta a recorrente ser parte ilegítima para a causa,
apontando, por esta razão, contrariedade ao art. 14 do Decreto-Lei n4
2.291/86. Argumenta, ainda, que a decisão impugnada violou a Lei n9
4.380/64, art. 10, 5 1 4 , e o Decreto-Lei n2 19/66, instituidores da
correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social.

O recurso-não merece trânsito.
Quanto à ilegitimidade para a causa, o acórdão recorrido

enfrentou o tema, tendo reconhecido tocar ao Conselho Monetário
Nacional, órgão sem personalidade jurídica e integrante do Poder
Executivo da União, a função de orientador e normatizador do SFH,
porque issim, expressamente, dispõe o art. 79, I, do Decreto-Lei n9
2.291/86. Assim sendo, a União é parte legitima para figurar na
presente ação, já que assumiu, através do CMN, tal incumbência. Neste
sentido, aliás, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça ao
julgar o REsp n 9 19.346-0/RS (Rel. Min. GARCIA VIEIRA, D.J. de 25.4.94
- Seção I - pág. 9.199).

No tocante à alegação de negativa de vigência de lei federal,
inviável a irresignação, frente ao entendimento do STJ de que "a
simples alegação de que a lei foi contrariada não é suficiente para
justificar o recurso especial, pela letra "a q da previsão
constitucional; tem-se, antes, que demonstrá-la a exemplo do que ocorre
com o recurso extraordinário" (AG n9 22.394-7-(AgRg)-SP, Rel. Min. JOSÉ
DE JESUS FILHO, D.J. de 2.8.93 - Seção I - pág. 14.231-14.232).

De qualquer modo, o Superior Tribunal de Justiça registrou,
quanto ao tema, que "estando a matéria discutida nos autos -- aplicação
do principio da equivalência salarial -- já pacificada na Corte, não
havia porque determinar a subida do recurso especial" (AG n2 59.500-5
AgRg/EmbDecl) - RS, Rel. Min. HÉLIO MOSIMANN, D.J. de 10.4.95 - Seção
I - pág. 9.267).

Ademais, no que concerne à incidência de cláusula de
equivalência salarial ao reajustamento das prestações devidas por
mutuários do SFH, a jurisprudência da Corte ad quem está consolidada
no sentido de que "não se conhece de recurso pelo fundamento da alínea
"a", inciso III, do art. 105, da CF, em razão da afronta à Súmula n9
5-STJ H (REsp n9 5.075-BA, Rel. Min. PEDRO ACIOLI, D.J. de 12.11.90 -
Seção I - pág. 12.860-12.861).

Com estas considerações, à mingua de qualquer perspectiva de
êxito de que se reveste a súplica, inadmito o recurso especial
manifestado.

Publique-se.
Brasilia-DF, 3 de março de 1997
JUIZ LEITE SOARES

Presidente

APELAÇÃO CÍVEL N°- 94.01.15106-7 /DF

RECORRENTE(S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR(ES): MARIA ALICE ENES DE MELO
RECORRIDO(S) : ALBA LÚCIA NUNES DE ARAÚJO E OUTROS(AS)
ADVOGADO(S)	 : WILSON CAMARGO E OUTRO(A)

.Despacho: Vistos etc.
Trata-se de recurso especial, interposto com base no art. 105,

inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão de
Turma deste Tribunal que reconheceu a omissão legislativa em relação
aos servidores civis, estendendo-lhes o reajuste de 28,86% concedido
aos militares pelas Leis n9s 8.622/93 e 8.627/93, sob pena de afronta
ao disposto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

• súplica não merece trânsito.
• alteração do julgado hostilizado, necessariamente, pressupõe

juizo de constitucional idade. Consequentemente, por esse prisma, a
reforma do acórdão só pode ocorrer no âmbito do recurso extraordiná-
rio.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se
orientado no sentido de que impossível é a apreciação do recurso espe-
cial quando a discussão travada nos autos versa sobre matéria de cará-

ter exclusivamente constitucional (REsp n° 14.033/MG, Rel Min. DEM6CRI-
TO REINALDO, in D.J. de 11.12.91, Seção I, pág. 18.204; REsp n9
2.408/SP, Rel. Min. CLÁUDIO SANTOS, in D.J. de 26.6.90, Seção I, pág.
6.037; dentre outros).

Por outro lado, a questão jurídica discutida nestes autos foi
decidida recentemente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na
sessão do dia 19.2.97 (D.J. de 26.2.97, pág. 3.722/3.723), nos autos
do RMS n° 22.307-7/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, no mesmo senti-
do da decisão impugnada.

Frente ao exposto, não admito o recurso especial apresentado.
Publique-se.	 t

Brasília-DF, 4 de março de 1997
jUIZ LEITE SOARES

Presidente

APELAÇÃO CÍVEL N°- 94.01.15106-7/DF

RECORRENTE(S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR(ES): MARIA ALICE ENES DE MELO
RECORRIDO(S) : ALBA LÚCIA NUNES DE ARAÚJO E OUTROS(AS)
ADVOGADO(S)	 : WILSON CAMARGO E OUTRO(A)

Despacho: Vistos etc.
Trata-se de recurso extraordinário, interposto com base no art.

102, inciso III, alíneas a e b, da Constituição Federal, contra acórdão
de Turma deste Tribunal que reconheceu a omissão legislativa em relação
aos servidores civis, estendendo-lhes o reajuste de 28,86% concedida
aos militares pelas Leis n9s 8.622/93 e 8.627/93, sob pena de afrontar
o disposto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

0 recurso não merece seguimento.
A questão jurídica discutida nestes autos foi decidida recente-

mente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia
19.2.97 (D.J. de 26.2.97, pág. 3.722/3.723), nos autos do RMS n°
22.307-7/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, no mesmo sentido da deci-
são impugnada.

0 "único escopo possível do recurso extraordinário é desautorizar
uma tese jurídica proferida pela instância de origem estimada errónea
pelo Supremo Tribunal. Não se mostra razoável fazer subir o apelo ex-
tremo quándo a jurisprudência da Casa é, desenganadamente, contrária
à tese sustentada na pretensão recursiva." (AgRg no AI n9 137.800-1/DF,
Rel. Min. FRANCISCO REZEK, in D.J. de 9.6.95, Seção I, pág. 17.237;
dentre outros).

Frente ao exposto, não admito o recurso extraordinário apresenta-
do.

Publique-se.
Brasília-DF, 4 de março de 1997
JUIZ LEITE SOARES

Presidente

AMS N9 94.01.24425-1/DF

RECORRENTE(S) : UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR(ES): AMAURY JOSÉ DE AQUINO CARVALHO E OUTROS
RECORRIDO(S) : BERENICE BUENO MACHADO
ADVOGADOS) 	 : HILÁRIO LOPES NETO MONTEIRO E OUTROS(AS)

Despacho: Vistos etc.
Trata-se de recurso especial, interposto com base no art. 105,

inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão de
Turma deste Tribunal que reconheceu a omissão legislativa em relação
aos servidores civis, estendendo-lhes o reajuste de 28,86% concedido
aos militares pelas Leis n 00-s 8.622/93 e 8.627/93, sob pena de afronta
ao disposto. no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

A súplica não merece trânsito.
A alteração do julgado hostilizado, necessariamente, pressupõe

juizo de constitucionalidade . Consequentemente, por esse prisma, a
reforma do acórdão só pode ocorrer no âmbito do recurso extraordiná-
rio. Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se
orientado no sentido de que impossível é a apreciação do recurso espe-
cial quando a discussão travada nos autos versa sobre matéria de cará-
ter exclusivamente constitucional (REsp n9 14.033/MG, Rel Min. DEMÓCRI-
TO REINALDO, in D.J. de 11.12.91, Seção I, pág. 18.204; REsp n°-
2.408/SP, Rel. Min. CLÁUDIO SANTOS, in D.J. de 26.6.90,. Seção I, pág.
6.037; dentre outros).

Por outro lado, a questão jurídica discutida nestes autos foi
decidida recentemente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na
sessão do dia 19.2.97 (D.J. de 26.2.97, pág. 3.722/3.723), nos autos
do RMS n9 22.307-7/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, no mesmo senti-
do da decisão impugnada.

Frente ao exposto, não admito o recurso especial apresentado.
Publique-se.

Brasilia-DF, 28 de fevereiro de 1997
JUIZ LEITE SOARES

Presidente

AMS N-° 94.01.24425-1/DF

RECORRENTE(S) : UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR(ES): AMAURY JOSÉ DE AQUINO CARVALHO E OUTROS
RECORRIDO(S)	 BERENICE BUENO MACHADO
ADVOGADO(S)	 HILÃRIO LOPES NETO MONTEIRO E OUTROS(AS)

Despacho: Vistos etc.
Trata-se de recurso extraordinário, interposto com base no art.

102, inciso III, alíneas a e b, da Constituição Federal, contra acórdão
de Turma deste Tribunal que reconheceu a omissão legislativa em relação
aos servidores civis, estendendo-lhes o reajuste de 28,86% concedido
aos militares pelas Leis n9s 8.622/93 e 8.627/93, sob pena de afrontar
o disposto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.
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