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o PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA li:! RE-
GIÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

N9 499 - NOMEAR LUIZ CLÁUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA, nos tcrmos
dos artigos 92, item I, e 10, da Lei n2 8.112/90, para exercer, em ca-
ráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público, o cargo
de Oficial de Justiça Avaliador, Código JF-AJ-027, Nível Superior,
Classe "C", Padrão 11, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Pri-
meira Xnstância, Seção Judiciária do Distrito Federal, em vaga decor-
rente da exoneração de Carlos Alberto Dias do Lago.

..,
T

N9 500 - DESIGNAR o Juiz Federal da 8a Vara da Seçãu Judiciár.ia do
Estado da Bahia, ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE, para, sem prejuizo de suas
funções, assumir a titularidade plena da 1" Vara daquela Seccional, no
período de 09 a 16.05.95, durante férias regulamentares do titular...

I

N9 501 - REVOGAR o Ato nO 388, de 07.04.95, referente à desígnação da
Juíza Federal da 1" Vara Da Seção Judiciária do Distrito Federal,
SOLANGE SALGADO DA SILVA, junto à 2" Vara daquela Seccional, a partir de
03.05.95.

N9 502 - DESIGNAR o Juiz Federa). da lI" Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal, HAMILTON DE SA DANTAS, para, sem prejuízo de suas
funções, assumir a titularidade plena da 2" Vara daquela Seccional, no
período de 03 a 16.05.95, durante férias regulamentares do titular.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. REGISrRE-SE
JUIZ LEITE SOARES

Coordenadoria de Feitos Processuais da Presidência
, .

Despachos em Recursos Extraordinários Especiais
AC 'li 89.01.00801-7-BA (itEsp)
Recte.: tRICO DE SANTA«A

(Adv.: Pedro Lopes Ramos e outro)
Recda.: UN-IÃO FEDERAL

(l'roc.·:Ama~ry José de Aquino Carvalho)

De.pacho: Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial, interposto com fundamento nas

alíneas • e c do inciso 111 do ~rtigo 105 da Constituição, contra
acórdão desta. Corte que decidiu que a anistia. prevista na Lei 6.683/79
e· na Emenda Constitucional 26/85 só alcança os militares punidos com
f~ndamento'em atos institucionais, complementares e de 'exceção, entre
os quais ·não se enquadra o caso do ora recorrente, afastado por motivo
de transgressão disciplinar, ainda 'que de cunho político.

Sustenta o recorrente violação ao artigo 1Q da Lei 6.683/79 i
artigo 12 do Decreto 84.143/79 e artigo 4Q da Emenda Constitucional
'26/85, bem como divergência, jurisprudencial.

t o relatório •• '
Não merece trânsito a súplica.
No tocante ao argumento da contrariedade à lei

recurso é manifestamente deficiente, pois apenas
dispositivos tidos por vulnerados, sem demonstrar onde

federal, o
aponta os

residiria a
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alegada violação a eles. Incide na espécie, pois, o enunciado da
S~m~la 284 do STF. De feito, no julgamento do REsp 5.904-TO, Relator
M~n~stro Bueno de Souza (DJ de 3-8-92, pág. 11.320), restou assentado
que: "Em tema de recurso especial, com fundamento na letra 'a' do
permissivo constitucional, deve o recorrente explicitar os motivos
pelos quais, ao seu ver, houve ofensa à lei federal, não bastando,
para tanto, simples referência a dispositivo legal, desacompanhado de
maiores razões."

No que concerne à alegação de dissídio jurisprudencial, o
recorrente déixou de cumprir o disposto nos parágrafos 1Q ao 3Q do
artigo 255 do RISTJ. Com efeito, o recorrente não transcreveu os
trechos dos acórdãos paradigmas que, em tese, configurariam a
discrepância, deixando de proceder à demonstração analitica dos casos
confrontados.

Neste sentido, já decidiu o STJ no julgamento do Ag 8.371-CE-
AgRg, ~elator Ministro Fontes de Alencar (DJ de 10-6-91, pág. 7.856),
ao deí.xa.r assentado que: "A demonstração analitica dos casos
confrontados é imprescindível, quando alegado o dissenso de
jurisprudência". Entendimento reiterado' pelo Ministro Cláudio Santos,
R~la.tor.d~ REsp 6. 650-RJ, ao afirmar que. (DJ de 24-6-91,pág. 8.634):
"E ~nd~spensável a demonstração analítu,a em casos nos qua.is s6 a
comparação das situações fáticas evidencia o dissídio pretoriano". Na
espécie, a comparação das situações fáticas é necessária tendo· em
vista que, para negar provimento à apelação, baaeou-ae o acórdão
recorrido em considerações de fato de ordem a individualizar a
apelação julgada. . .

Efetivamente, não há divergência porquanto o acórdão recorrido
bem delimitou a hipótese dos autos no aerrtí.do de que se trata de
punição derivada de processo disciplinar, baseada em ato político e
não de punição decorrente de ato institucional, complementar ou de
exceção, baseada em ato po lLtLco , Para que haja dil/ergência l~~'
necessário que, para urnamesma sLt.uaçêo-dé fato', fiejam .discrepantes a~i
soluções adot?das, e, na espécie, como se demonstrou, as situações~~j
fato são diferentes, daí advindo o dissenso nas decisões·em cqnfroptq,t

Por outró lado, o conhecimento' do 'presente zecur so. e!>peçiq.l,
passa, necessariamente, pela análíse'··de fato .tido certo pelo acórdf,o,
recorrido no sentido de que o ora recorrente não foi punidq por a~o
institucional, complemeritarou de'exceção, .donde -decorre a,.
inviabilidade dó recurso, por perseguir ·mero.reexàme de prova, nc]/i;
termos da Súmula 7 do STJ., . ..

Já no' que ·respeita· à alegação de contrariedade à nor~d
conat.Lt.uc.í.onaL, é ela insusceptivel de apreciação em.zecur-so especial,'
restri to que é este recurso à matéria infraconsti tucional. ~')

À vista do exposto, nego segui_ento ao recurso.
Publique-se.
Brasilia~ 27 de abril de 199~.

4h c.. • .:.. •

JUIZ LEITE SOARES
Presidente

AMS nQ89.01.01138-7/MG (REsp)
Recorrente: CARLOS ANTONIO MACHADO

(adv.: Amador Outerelo Fernandez)
Recorrido: UNIÃO FEDERAL

(adv.: Daisy de Asper y Valdés)
Despacho: vistos, etc.
Trata-se de recur so especial (CF/88: art. 105; inciso In:, alínea

c), que. impugna acõr'dão da. Quarta Turma deste E. Tribunal, assim
ementado fI, 111):
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