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1 1? Região

./ Presidência

ATO N.? 1.224, DE Q4 .DE OUTUBRO DE 1995

o PRltSIDall'Z DO 'I'R.iBtaL .mXCIVü. PEDERAL DA 1.. lt!'JHAo
no uso de suas atribuiç~es legais e tendo emvista o disposto no art. 96'
i.nciso .I, al~nea ~<:", ~a Constituição Federal e no art. 319, caput, d~

:~;;:~~l;e~~I~;~ :m~8~~~.f:~i::::l~~~ a dec.í.sãc do Tribuna~ Pleno, em

'nominados:
~, A PEDiDO, os Juizes Federais Substitutos, abaixo

- CARLOSD'AVILATEIXEIRA,da Seção Judiciária do Estado
do Maranh&o, para a secao Judiciária do Estado da Bahia, em vag ••
~:~~~nte da exoneração dp Juiz Federal Substituto JOSUELITODE SOUSA

- EVANDROREIMXoDOSREIS, da secao Judiciária do Estado
do Acre, para a Seção Judiciária do Estado da Bahia, em vaga decorrente

, da promoçao do Juiz Feder'al PEDROB~GA FILHO;

- MOACIRFERREIRARAMOS,'da Seção Judiciária do Estado de
.Kmas Gerais, para a Seção Judiciária do Distrito Federal, em vnga
deçorrente da promoção da Juíza Federal SOLANGESALGADODASILVA;

- ROSMANOYAALVESMONTEIROFRANCO,da seçüc Judicillr i.l
do Estado da Bahia, para a Vara Única de Ilhéus. em vaga decorrente d••
promoça.o da Juíza Federal MÔNICAJACQUELINESIFUENTES;

- .SÍDNEYMERHYMONTEIROPERES, da Seção Judiciária do
'Estado de ~inas Gerais, para Seção Judiciária do Distrito Federal. em
vaga decorrente da promoção da Juíza Federal MARIADE FÁTIMADE PAULA
P~SOA COSTA;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

JUIZ LEI'rE SOAnES

Original com Oefeito.
SEÇÃO 2

REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

PREÇO: RSl,OI

Coordenadoria de Feitos Processuais da Presidência

PÁGINA
Despachos em Recursos Especial e Extraordinário

AC "li 19.01.00411-9/MG 18"Dl

R.ote.: INSTITUTODE ADHINISTRAÇ!OFINANCEIRADA PREVIDf:NCIAE
ASSISTtNCIASOCIAL- lAPAS
(Proc.: Luís Freire Helo)

Recda.: ANA PAULA DA SILVA E OUTROS
(Adv.: Paulo José de Souza e outro)

DESPACHO:Vistos, etc. .
Trata-se de recurso especia.l interposto contra acórdaó desta

Corte que decidiu que as pensionistas titulares de p.oalo 8.~cial
nos termos do Decreto 76.954/75 fazem jus 0\, percepçlo,.do denominado
adiantamento do Plano de Classificaç'Ao de 'cargos ~ Sa16r~os' do' atual
INSS.

A petiç50 recursal não indica o permissivo cODstitucionat,
sustentando violaçio aot:Jartigos 7'2, .par6grafo üní.eo, e, 811, da Le'i
7.686/88 e a normas constitucionais, bem como divergência jur!lIIprú,;"
dencial. -,

t o relatório.
N40 merece seguimento' o recurso.. .
No caso, o presente recurso é manif.stament~ deficient., uaa

vez que não indica c permissivo const:itucional que autor~za a sua
interposição. '

No tocante ao argumento da contrl!riedáde 0\ lei federal, o re-
curso é manifestamente deficiente, pois apenas l!ponta 08 Cli.Positivo.
legais tidos por vuânerados , sem demonstrl!r onde re.idiria. a alegada
viohç!o a eles. Incide na espécie, 'poJs, o enunciado da SQaula '284
do STF. De feito, no julgamento do REsp S.904-TO, 'Relátor ~inietro
Bueno de .souae (DJ de 3-8-92, p.ig., 11.320), restou a•• entado'que:, "!'.
tema de recurso esPecial, comtundamento ~a ).~~ra. 'a~do··pé~·Jd •• ivo
constitucional, deve o recorrente explicitar os .-oti.vo., ~19. qUlIi.,
ao seu ver, houve ofensa A: ltü fed~ral, n40 b•• tando, para r;.ntõ,
simples referência a dispositivo legal, de.acompánhado de •• iores
rezõee,«

. Ademais, o artigo 70, parágrafo único, da Lei 7.61;16/88 n50 foi
eprecdedc pelo ar;esto recorJ;'içlo e nem foram cpceecs ellbargos de de-
claraç!o, faltando o ind1spensAvel prequeee.í.cnaeeneo (Sllmul.s 282 e
356 do STF).

Por outro lado, inexiste negativa de vigêuc1a ao .r1:1go 811dâ
Lei 7.666/88, porquanto a procedência do pedido estribou':'se no d~.:;'
posto no arti.go 60 do Decreto 76.954/75, tendo.a r.fer.nc~a, a .I!I~.
dispositivo sido apenas obiter dictum, bemCODanao foroUl seus terJlOs
infirmados, pois o aresto recorrido não decidiu contrariaa.nt~ ao
nele determinado.

Quanto às normas constitucionais, é incab1velo recurso, espe-
cial, porquanto é este restrito às questões la,gais. .

No que concerne à alegaç50 de dissídio jurisprudenci~l, o re-
curso não atende o disposto nos parágrafos 111ao 30 do a~igo 255 40
RISTJ. Comeret.eo, não houve a delllonstraç60 anal1tica ,dos ac6rd50s
confrontados, de molde a evidenciar a divergência, liJli.t~t?-do-8e,~
mera reproduçêc das ementas deles, o que não basta para a comprovaç50
do diss1dio e conseqUente admissão do 'recurso.

Neste sentido, já decidiu o STJ .nc julgaJIento do Aq 8.371-CE-
AgRg, Relator Ministro Fontes de Alencar (DJ de 10-6-91, p6q. :7.856),
ao deixar aaseneado que: irA demonstração anal!tlca dos casos confron-
tados é imprescind!vel, quando alegado.o dissenso de jurisprudlmcilJH.
Entendimento reiterado pelo Ministro Cláudio Santos, Relator do RE8p
6.650-RJ, ao afirmar que (DJ de 24-6-91, p4g. 8.634): "t. índispens.!-
vej a aemonecreçso- anal!tic~ em casos nos quais s6 li: comp~raçAo das
s.í cuações fc1ticas evidencia o diss!dio pretoriano".

Doutra parte, os arestos trazidos a confronto versaram hipótese
diversa da em causa, eis que decidiram questao concernente a servido-
res em atividade e nae relativa às pensionistas especiais. Assim
sendo, inexiste divergência, urna vez que esta somente ocorre quando,
para análogas situações de fato, são discrepantes as decisões adota-
das. .

Por fim, o aresto recorrido apenas pOs cobro ao disposto no
artigo 611do De;:reto 76.954/75, o qual determina que as pensões serão

:'1.,,.
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