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40802 t~.fÇÃO 2 DIÁRIO DA JUSTIÇA N° 114 SEXTA-FEIRA, 14 JUN 1996 

de 14.05.96, publicado no Diário da Justiça de 15.05.96, Seção 11, Página 33891, para o cargo de 
Auxiliar Judiciário, Código TRF-AJ-D22, Nível Intermediário, Classe "B", Padrão I, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional Federal da 1• Região. 

periodo de 14 
26.06.96 .. . " 

a 

I 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE- SE,. OUMRRA- SE. 
JUIZ LEITE SOARES 

RETIFICAÇKO 

No Ato n° 639 , de 04.06 . 96, 
25.06.96 .. . ", l eia-se: 

onde se lê: 
no periodo de 

no 
' 14 a 

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

III, letra a, da Constituição Federal, int,rposto contra acórdão de 
Turma deste Tribunal, que, julgando apelação em ação cautelar, 
considerou presentes os pressupostos essenc1a1s autorizadores da 
medida, para que os depósitos das prestações de imóvel financiado 
fossem efetuados de acordo com os reajustes da variação salarial. 

Alega a recorrente contrariedade ao art . 1° do Decreto-Lei n° 
2.291/8.6, por se considerar parte ilegitima na ação, já que a Caixa 
Econômica Federal sucedera ao extinto BNH . No mérito, sustenta que a 
decisão merece reforma, em respeito aos termos dos contratos de 
financiamento disciplinados por normas exclusivamente de ordem pública 
relativas ao SFH. 

Nó Ato n• 644o de 4.06.96
0 

publicado no Diário da Justiça Não há como prosperar o recurso. 
ê · 25 Quanto à ilegitimidade pára a causa, o acórdão recorrido 

de 05.06.96o Seção IIo rágina 3:J;23 o onde-se l : • . .. Portar1 a n• l o enfrentou o tema, tendo reconhecido tocar ao Conselho Monetário 
de 07. OS. 96 ... • o l eia-se: • ... Por ia ,n• 23 A de 23. 01.96 ... •. 

Nacional, órgão sem personalidade juridica e integrante do Poder 
/ Executivo da União, a função de orientador e normatizador do SFH, 

PORTARIAS DE 12 DE .JUNHO DE 1996 porque expressamente dispõe o art. 7°, I, do Decreto-Lei n° 2 . 291/8õ . 
1 I Assim sendo, a União é parte legitima para figurar na presente ação já 

O PRESIDENTE DO TRIBWNAL REGIONAL FEDERAL DA 1• REGIÃO, que assumiu, através do conselho Monetário Nacional tal incumbência . 
no u5P de suas atribuições legais, resolve: slc Neste sentido, aliás, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça 

ao julgar o REsp no 19 . 346-0/RS (Rel. Min. GARCIA VIEIRA, D.J . de 
N9 155 - TORNAR SEM EFEITO a Portaria n°.071/ , de 08.03.96, publicada no ' 25.4 . 94 - Seção I - pág. 9 . 199) . 
DiáM:da Justiça de 11 .03.96; Seção 11, página 6549, referente à dessêo do·servidor ANTONIO 

1 
No que tange ao mérito da controvérsia, também se mostra inviável 

LU!r-PEREIRA DE CASTILHO, Técnico Judiciário (Área Meio), Classe "A", Padrão 111, do Quadro a irresignação, frente ao disposto nas Súmulas n°s 282 e 356 do Supremo 
de éessoal da. Justiça Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, 1 Tribunal Federal. É que, em se tratando de ação cautel ar, onde apenas 

r~-~- foram examinados os pressupostos para a concessão da medida -- o "fumus 
apartirde01 .06.96. I bani iuris" e o "periculum in mora" - - , não restou enfrentada a questão 

N9 :156 - ' PRORROGAR a cess~o da servr'do a SIMONI E B/ BOSA, Técn'rca arguida pela recorrente, tendo sido relegada para a ação principal . a nR Ressente- se, pois , o recurso, no tópico, do indispensável 
Judiciária (Área Fim), Código JF-AJ~1, Classe "A", Padrão lll,;do Quadro de f.essoal da Justiça prequestionamento da matér ia deduzida. 
Federal de Primeira Instância, Seçêo Judiciária do Estador,de Minas1 Gerais, para continuar Tal o contexto , inaclmi to o recurso especial. 
prestando serviço junto ao Tribunal Regional do Trabalho da y· Regiêo, por mais 01 (um) ano, Publique-se· 
apartirde29dejunhode1996. / Brasilia- DF, 31 de ma}o de 19~6. , 

PUBLIQUE-SE~ ~GISTRE-/SE , lf UMPRA-SE, Presidente 

( 

· JUIZ LEITE SOARES 

JUIZ LEITE SOA~S \ I 
APELACÃO CÍYEL N° 94.01 13668-8/BA 

~----------------------------------------~------~~~----~----------------, RECORRENTE UNIÃO FEDERAL 
~\ \ PROCURADOR MANOEL LOPES DE SOUSA E OUTRO 

Coordenadoria de Feitos Processuais da Presidência REcoRRIDA MARGARETH REGINA DA ROCHA FERREIRA 
\ \ ADVOGADO WILSON PIRES NASCIMENTO E OUTRO 

Despaehos em Recursos Extraordinários .Especiai~ 
APELACÀO CÍVEL N° 23 01,25544-8/Bà 
RE'CORRENTE UNIÃO FEDERAL 
PROCURADOR MANOEL LOPES DE SOUSA E OUTRO 
RECORRIDO EMANUEL MAGNO BRITO XIMZNES E CÔNJUGE 
ADVOGADO JOSt FERREI~ FILHO E OUTROS 

Despacho : Vis t os etc . 
Trata-se de redurso especial , interposto com base no art. 105, 

III, letra a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão de 
Turma deste Tribunal, que, julgando apelação em ação cautelar , 
considerou presentes os pressupostos essenc1a1s autorizadores da 
medida, para que os depósitos das prestações de imóvel financiado 
f ossem efetuados de acordo com os reajustes da variação salarial . 

Alega a recorrente contrariedad~ ao art. 1° do Decreto-Lei no 
2 . 291/86, por se considerar parte ilegi t ima ·na ação, já que a Caixa 
Econômica Federal sucedera ao extinto BNH. No mérito, sustenta que a 
decisão merece reforma,. em respeito aos termos dos contratos de 
financiamento disci pli nados por normas e xclusivamente de ordem pública 
relativas ao SFH. 

Não há como prosperar o recurso . 
Quanto à ilegitimidade para a causa, o acórdão recorrido 

enfrentou o tema, tendo reconhecido tocar ao Conselho Monetário 
Nacional, órgão sem personalidade juridica e integrante do Poder 
Executivo da União, a função de orientador e normatizador do SFH, 
porque expressamente dispõe o art. 7°, I , do Decreto-Lei n° 2 . 291/86. 
Assim sendo, a União é parte legitima para fi gurar na presente acão já 
que assumiu, através do Conselho Monetário Naciona l tal incumbência. 
Neste sentido, aliás, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiç a 
ao julgar o REsp n° 19.346-0/RS (Rel. Min . GARCIA VIEIRA, D.J. de 
25.4.94- Seção I- pág. f 9.199). 

No que tange ao mérito da controvérsia, também se mostra inviável 
a i rresignação, frente ao disposto nas Súmulas n°s 282 e 356 do Supremo 
Tribunal Federal. É que, em se ~ratando de ação cautelar, onde apenas 
foram examinados os pressupostos para a concessão da medida -- o " fumus 
boni iuris'' e o "periculum in mora" -- , não restou enfrentada a questão 
arguida pela reco~rente, tendo sido relegada para a ação principal . 
Ressente-se, pois , o recurso, no tópico, do indispensável 
prequestionamento da matéria deduzida. 

Tal o contexto, inadmito o recurso especial. 
Publique-se. 
Brasilia-DF, 31 de ~~i~ de 1~96. 

JUIZ .. LEITE SOARES 
Presidente 

APKLACÃO CfvEL N° 24 01,10042-0 /Bà 
RECORRENTE UNIÃO FEDERAL 
PROCURADOR MANOEL LOPES DE SOUSA E OUTRO 
RECORRIDA VERA AZEVEDO CAMARGO 
MVOGÃDO IEDA MARIA GRAÇA CHAGAS E OUTROS 

.. . ..1 

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

I II, letra a, da Constituição Federal, intei:posto cont ra acórdão de 
Turma deste Tribuna l, que, julgando. apelação em ação cautelar, 
considerou presentes os pressupostos essenc1a1s autorizadores da· 
medida, para que os depósitos das prestações de imóvel financi ado 
fossem efetuados de acordo com. os reajustes da variação salarial . 

Alega a recorrente contrariedade ao art. 1° do Decreto-Lei n° 
2.291/86, por se considerar parte ilegitima na ação, j á que a Caixa 
Econômica Federal sucedera ao extinto BNH . No mérito, sustenta que a 
decisão merece reforma, em respeito aos termos dos contratos de 
financiamento disciplinados por normas e xclus i vamente de ordem pública 
relativas ao SFH. 

Não há como prosperara recurso . 
Quanto à ilegitimidade para a causa, o acórdão recorrido 

enfrentou o tema, tendo reconhecido tocar ao Conselho Monetário 
Nacional, órgão sem personalidade juridica e integrante do Poder 
Executivo da União, a função de orientador e normatizador do SFH, 
porque expressamente dispõe o art. 7°, I, do Decreto-Lei no 2 . 291/86. 
Assim sendo, a União é parte legitima para figurar na presente ação já 
que assumiu, através do Conselho-Monetário Nacional tal incumbência. 
Neste sentido, aliás, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça 
ao julgar o REsp n° 19.346-0/RS (Rel. Min. GAH.CIA VIEIRA, D.J. de 
25.4 . 94 - Seção I - pág . 9 . 199). 

No qtie tánge ao mérito da controyérsia, também se mostra inviável 
a i r resignação, frente ao disposto nas Súmulas n°s 282 e 356 do Supremo 
Tribunal Federal. É que, em s e tratando de ação cautelar, onde apenas 
foram examinados os pressupostos para a concessão da medida -- o " fumus 
bani iuris " e o "periculum in mora" --, não restou enfrentada a questão 
argui da pela recorrente, tendo sido relegada para a ação principal . 
Ressente-se, pois, o recurso, no tópico, do indispensável 
prequestionamento da matéria deduzida . 

Tal o contexto, inadmito o recurso especial. 
Publique-se . 
Brasilia-DF, 31 de maio de 1996. 

JUIZ LEITE SOARES 
Presidente 

.APJLA"O CiVfL 11 ?4.01.15776-6/DP 
R!CT! : UJII O PIDIRAL 
PROCUR AHAURr JO&i DI AQVI•o CARVALHO 
RICDO !DIA TIKOCO : 
ADV BLr BARRADAS DOS SAII':O~ 

Despacho: Vistos, etc. . 
Trata-se de recurso especial interposto com base na Cons titui

ção Federal , artigo 105, inciso 'III, alíneas "a", contra acórd~o de · 
Turma dest e Tribunal que entendeu que não houve prova cabal do esbulho 
'possesório. 

· Al ega a recorrente que a decisão f ustigada ofensa aos artigos 
17 da Lei n' 8.025/90 e 17 do Decreto n ' 810/93. 

A .súplica não merec e trânsito. 
Inici a lmente ,no qlle toca a. a l egação de negativ~ de vigê'ncia de 


