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DRA COSIA ARCANGELI, Auxiliar JudiJiária, do Quadro de Pessoal da Jus-
iça Federal de Primeira Insranaia, Seção Judiciárra dc Estado do Mura-

p500, para exercer função junto à 45 Vara daquela Seccional.

JUIZ ALVES DE LIMA

EDITAL DE 15 DE SETEMBk0 DE 1994
O JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL RECIONAL FEDERAL DA 1.

REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o dlsaosto
no la do art. 319 os RiiRF - O Regia° e Ne acordo cum o art. 30 da
Resolução n . OD8, de 28.11.89, do Conselho da Just:ça Federal, :az sa-
ber aos Juizes Federais das Seções Judiciárias integrantes ca 10 Re-
gião, para fins de remoção, que:

I - encontra-se vago 01 (um) cargo de Juiz Federal da
1 . Vara d . Seção Judiciária do Estado de Goiás, em decorro-cia da pro-
moção, pelo critério de merecimento, do Doutor JaÃO VIEIRA FAGUNDES ao
cargo de Juiz de Tribunal Regipnal Feder-1 da 10 Região.

II - os interessados deverão se sanifestar no prazo de
20 (vinte) dias.

JUIZ ALVES DE LIMA

Despachos em Recursos Extraordinários Especiais

Subsecretaria da Primeira Seção
ERO n . 89.01.06627-0/DF (RE)
Reate.: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - ECT

(adv.: José Corrêa Gomes e outros)
Facão.: Manoel Borges Marinho

(adv.: Valler Eazuo Takahashi o outro)

Despacho: Vistos, etc.
O recurso extraordinário fulcrndo no art. 102, inciso III, letra

a, da Constituição Federal, impugna acórdão proferido em Elbargos de
Divergência pela Primeira Seção do extinto e E. Tribunal Federal da
Recursos, assim ementado (0. 443):

"TRABALHISTA. ESTABILIDADE. FALTA GRAVE DE SERvIDOR ESTÁVEL
OPTANTE DO FGTS.
Irdispensabilidade, para a respectiva resciaão contratual, da
instauração de inquérito judicial, em que me assegure plena
defesa ao indiciado.
Tal providência, que decorre de principio constitucional
inscrito em favor das garantias doe cidadãoc, raio colide com
o chamado Sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
tanto mais que será necessário observar-se o contraditório
para impor-se a qualquer empregado optante a sanção a que na
refere-o art. 7 . da Lei n . 5.107/66.
Embargos recebidos..

Alega a recorrente ofensa ao artigo 5 . , incisos II e XXXVI da
vigente Cart. Política, além dos artigos 165, inciso XIII e 153, 95 2.
e 3 9 , da Conetituição de 1967 com a Emenda n . 1, de 1969.

Sustenta, em síntese, que ao optar pelo sistema do FGTS, o
empregado renunciou expressamente h estabilidade anterior, dal porque
a reaciege do 'contrato da trabalho por justa causa não se vincula a
inquérito judicial trabalhista.

g plausfvel e relevante a tese sustentada pela recorrente, uma vez
mia o Colando Supremo Tribunal Federal, já declarou que "... não

prestigia o entendimento segundo o qual os empregados com 10 anos de
aerviço, completados antes do advento da Lei d. 5.958/73, mesmo tendo
optado pelo FGTS, coatinuaram estáveis, e, por isso, não poderiam ser
despedidos por falta grave, sem a respectiva apuração em inquérito
judicial..." (AR n . 1216, Relator Ministro OCTÁVIO GALLDTT/, ia D.J.
te 16.8.91, pág. so.vas).

Ainda, na mesma linha da tese da recorrente, podem ser citados os
"E a . 99.747, Relator o eminente Ministro DJAci FALCÃO, in D.J. de
, .10.83 e RE n. 96.689-7/RS, Relator o eminente e saudoso Ministro
SOARES MOROZ, in D.J. de 1.7.83, pág. 9.999, que redigiu para o v.
acórdão a seguinte ementa, verbis:

"EMENTA: - EMPREGADO. ESTABILIOADE. OPÇÃO PELO RtGaME iC
FGTS.

- A rescisão do contrato de trabalho com empregado que,
embora estável, optou pelo FGTS, não 0311 cundLrionedu a
apuracão de falta grave em imgrérito, ,:nda que a
estabilidade tenha sido adquirida antes da opção e não haja
sido negociada como faculta a lei. Neste caso, o perlodo
correspondente A estabilidade vale para os efeitos meramente
indenizatórios. Recurso extraordinário conhecido e provido."

Nestas condições, admito o presente recursc extraordrneirio.
Publique-se.
Breei/ia-DF, 9 de setembro de 1994.

JUIZ ALVES DE LIMA
Presidente

EAC a. 92.01.19536-2 - DF (REsp)
Recto: Celso de Souza Queiroz Júnior

(adv.: Carla Pádua Andrada Chaves e outros)
Rendo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

(Proc.: Lígia Maria S. Azevedo Nogueira)

Despacho: Mistos, etc.
Impugna recurso especial, fulcrado no art. 105, inciso II/, letras

a e c, da Constituição Federal, acórdão proferido em Embargos da
Infringência pela Primeira seção deste Tribunal, assim ementado (f.
163):

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. PRCVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL, INADM/SSIBILIDADE.
1. O reconhecimento de tempo de serviço, para fina
previdenciários, requer um inicio razoável de pr,manator,91,
de molde a respaldar a prova testemunhal produzida, que, por
si só, não é Suficiente para tanto.
2. Precedentes deste Tribunal.
3. Embargos improvidos."

Alega o recorrente violação ao artigo 131 do Código de Procersu
Civil, eis que no âmbito do judiciário prevalece, quanto à valoraçr.,
da prova, o principio do livre convencimento do Juiz, : diferente da
esfera administrativa, que exige a produção de provas articuladas come
disposto no Decreto n . 83.080/79.

Suscita, ainda, dissensc pretarianc, trazendo A colação decisão do
Egrégio Tribuna/ Regional Federal da 5 . Região, proferida nos autos da
AC n° 8.440-SE, no qual se afirma, a partir da respectiva ementa, que
"(...) A prova testemunhal, apanhada em juizo, com todas as cautelas
legais, desde que . não contraditada pela parte contrária, tem
potencialismo igual à prova documental", o que em última razão, não
aceitou o araste especicameate recorrido.

Sobre essa questão da prova material, para comprevaa.fo de tempo de
serviço perante a Previdência Social, estão sendo processados, no
Colendo Superior Tribunal de Justiça, or Embargos de Divergência no
RESp n . 1.021-DF (o recurso especial impugna acórdão s,melhante deste
'Tribunal Rcgional Federal) admitidos por despacho do telator primitivo,
eminente Ministro ANSELMO SANTIAGO (D.J. de 11.11.93 - Seção I - pág.
23.959) e redistr!buldos ao Ministro DIAS TRINDADE.
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