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PODER JUOI CIÁRIO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

SECRETARIA 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 61!. SESSÃO ORDINÁRIA DA 

PRIMEIRA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 10 de dezembro de 1954• 

Presentes:- Llinistros: · Oliveira rLim:4, 
Godoi Ilha, Rámulo Cardim, 
Astolfo S6 rra; .ot&vio .~. 
Ar~gão Bulcão, Procurador • 

(Assume a Presidência o Ministro Oliveira Lima) 

.-.-.-.-.-.-·-·-·-·-·-· 

O Sr. Presidente - Havendo ~úmeroJgf~aro aberta a sessão. Tr 

go ao conhecimento dos Sra. Ministros <~'' que recebi, de são 

!Paulo, telegrama do Ministro Delfim Moreira, apresentw.d~ descu 

pas pelo fato de não poder comparecer à sessão de hoje, dado 

que sua Senhora havia enfermado naquela Cidade. ' Da, assim, S. 

Exa. o testemunho e consideração que dispensa a esta Turma. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N6MERO 47/53 - Relator Ministro 

Astolfo Serra. Revisor Ministro Rômulo Cardim. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Interessados: ELIAS C 

DE JUNIOR e CIA. BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE LATEX e OS MESMOS. 

O Sr. Astolfo S
11
rra- (Lê). to relatÓrio. 

o sr. Rômulo Cardim - De acôrdo. 

O sr. Pre&dente- Em discussão. Encerrada, Com a palavra o 

Sr. Relator • 

O Sr. Astolfo Serra - Como bem salienta a sentença recorrida, 

em face do que se conté~ nos autos, ficou devidamente provado 

que o contrato não sofrera nenhum vicio, embora feito por um s 

cio da emprêsa, que era irmão do reclamante; e argumenta que s 
/ -houver qualquer prejuizo da parte, na açao, a emprêsa se 

ressarcir de todos os prejuizos, através da ação recessiva. 

seu recurso, o empregado, pretende receber salários atrasados, 

em dôbro, por achar incontroverso. A sentença argumenta profu_ 
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d amen t t d e mos ran o q ue nao erainccntroverso. Assim sendo, nao c 

nheço de ambos os r ecursos. 

o Sr. Rômulo Cardim (Lê). Também nao conheço de ambos os 

recursos. 

o Sr. Godoi Ilha -

o Sr. Presidente -

não tomou conhecime 

O Sr. S ' cretario -

Com os Srs. Relator e Revisor. 

Também não conheço. A Turma, unânimemente 

nto.de ambos os recursos. 

Astolfo serra • Rev 

PROCESSO ~~MERO 48/53 - Relator Ministro 

isor Ministro Rômulo Cardim. Recurso de re 

TRT da 2a. Região. Interessados: JOSE PRE vista de decisão do 

VOSNIK e f• C • HORO WICZ. 

(Lê). o sr. Astol:fo serra - f: o relatório. 

o Sr. Rômulo Cardim De acôrdo. 

(\ Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Com a palavra o 

Sr. R ela ter. 

C Sr. A§tol:fo serra ' ~ ' Ma teria de :r a to. O recur ao nao esta 

fundamentado. Não conheço. 

(\ Sr• Rômulo cardim De acôrdo. 

(\ Sr. Godoi Ilha -

o Sr.Presidente -

resolveu não tomar 

O Sr. Secretário -

Astol:fo Serra. Rev 

vista de decisão do 

RIA SANTOS DUMONT. 

o Sr. As tol:fo Serra 

Não conheço. 

!Qmbém não conheçib. Unânimemente a Turma 

conhecimento. 

PROCESSO N&MERO 57/53 - Relator Ministro 

isor Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de re 

TRT da 2a. Região. Interessados: CONFEI~ 

- (Lê). ~o relatório. 

o Sr. Rômulo Cardim De acôrdo. 

o Sr. Presidente -

- quanto ao pagamen 

gar, visto que temo 

O Sr. Astol:fo Serra 

seguinte ••• {lê). 

Peço ao Sr. Relator, no seuvoto, in:formar 

to em dôbro, do feriado -- se foi mandado p 

a julgado·. casos neste sentido. 

A Junta, cuja decisão foi mantida, diz 
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O Sr. Presidente - Estou satisfeito. Em discussão. Encerra-

da. Com a palavra o Sr. Relator. 

o sr. Astolfo Serra - ~uanto às preliminares: a Procuradoria 

mostrou que a primeira propositura àe processou e a prÓpria em 

prêsa confessa que houve proposta de conciliação; não houve na 

segunda, porque as partes estavam ausentes. Isto também rejei 
- . to. Com relaçao a segunda preliminar, da falta de fundamenta-

çao: efetivamente, a rrocuractoria demonstrou isso de maneira 

clara, - que há fundamento - uma vez que o Tribunal, confir

mando a decisão da Junta, incorporou t~da a fundamentação, in

clusive relatório. Rt~jelto as duas p<·elimilllli'es. quanto ao c 

I nheclmento: mio cor..heço; l!!!'.ntenho o acórdão. 

O Sr. Rômulo Cardim- (Lê). Não conheço. 

O Sr. Godoi Ilha - Com o Relator. 

O Sr. Presidente - Também não conheço. Unânimemente a Turma 

resolveu não tomar conhecimento. 

PS-!ID a . 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N2 69/53 Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: ,Ministro Rômulo Cardim. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 21 Região. Josias Vieira 

de Souza e "Mitoc" - Indústrias Brasileiras Mecânicas e 

Ferro Maleável S/A • 

O Sr. Astolfo Serra (Lê o relatório). 

Encerrada. Com a palavra 

Matéria de fato. 

lO Sr. God6i Ilha - Acompanho o relator e revisor. 

O Sr. Presidente - Também,não conheço. Por unanimidade, a 

Turma nao conheceu do recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 73/53 Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro Rômulo Cardim. Recurso de 

revista de decisao do TRT da 21 Regiao. Luiz Avino e Cia. 

Goodyear do Brasil ~ Produtos de Borracha • 

O Sr. Astolfo Serra - (Lê o relàt6rio). 

O Sr. Rômulo Cardim - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Com a palavra 

o sr. relator. 

O Sr. Astolfo Serra- Sr. Presidente, o Procurador Dr. Batist 

Bittencourt examinando, também, a matéria, chegou à conclusao . 
de que nao tem apôio legal a revista. A decisão nao incide em 

~enhuma das alineas: (lê). Voto com êsse fundamento da Procu-

~adoria Geral, nào conhecendo do recurso. 

J Sr. Rômulo Cardim - Sr. Presidente, a base do julgamento á 

d~stas que não se pode refutar. E que o reclamante assinou um 

~~cumento, ~ssu.mindo o compromisso de trabalhar à noite. Já 

rrabalhava,há muito tempo, neste horário. Por isso, o Tribuna 
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Regional confirmou, por unanimidade, a decisao da Junta. 

Nao conheço. 

O Sr. God6i Ilha - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Também, nao conheço. A Turma, por una-

nimidade, nao conheceu do recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 76/53 Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro Rômulo Cardim. Recurso 

de revista de decisao do TRT da 21 Reg~ao. Giacomo Car

manhani e Sao Paulo Light & Power Co. Ltd • 

O Sr. Astolfo Serra- (Lê o relat6rio). 

O Sr. Rômulo Cardim - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Eru discussão.Encerrada. Com a palavra 

o sr. relator. 

O Sr. Astolfo Serra- Nao conheço do recurso, porque as 

duas instâncias chegaram à conclusão que houve, realmente, 

o abandono de emprêgo. Matéria de fato. Wão vejo funda-

mentaçao para o conhecimento do recurso. 

O Sr. Rômulo Cardim - De acôrdo. Nao conheço • 

O Sr. God6i Ilha - Com o relator e revisor. 

O Sr. Presidente - Tanbém eu. A Turma, por unanimidade, 

nao conheceu do recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 108/53 Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro Rômulo Cardim. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 11 Regiao. Venerável Ordem 

Terceira de S. Francisco da Penitência e Alvaro Gonçalves 

Nogueira. 

O Sr. Astolfo Serra- (Lê o relat6rio). 

O Sr. Rômulo Cardim - De acôrdo, 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Com a palavra 

o sr. relator. 
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O Sr. Astolfo Serra - Sr. Presidente, a preliminar de coisa 

julgada, tamb~m rejeito. Como muito bem ficou esclarecido 

da fundamentação do acórdão do Tribunal e do parecer da dou 

ta Procuradoria, o empregado 1tendo reclamado contra a Vene

rável Ordem, ora recorrente, nao obteve ganho de causa. O 

empregado foi obrigado a trabalhar diàriamente. Há um li

geiro equívoco, talvez, da emprêsa, quando encara a situa

ção do voto do relator, quando diz que o empregado poderia 

faltar nos dias em que nao teria serviço, mas ficava à dis

posição da emprêsa~ at~ chegava tarde. Rejeito" a prelimina 

de nulidade. Acho que a.situaçáo não ficou caracterizada. 

Quanto ao conhecimento, tamb~m. nao conheço, porque ~ mat~

ria de fato. As duas instâncias chegaram à mesma conclusão, 

e o Tribunal, em face da prova dos autos, reconheceu que o 

empregado tinha culpa. Portanto, deu pela culpa recíproca, 

mandando pagar a indenização simples • 

PS/SA. 

~· 

• 
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• O Sr. Romulo Cnrdim - "Data venia11 do Relator, divirjo. A ar-

guição de coisa julgada, aqui no caso, é sÓ para fundamentar o 

recureo; para demonstrar que esta questão j~ estava na Justi

ça do Trabalho e que, por decisão que já transitou em julgado, 

ficou determinado que êsse empregado tinha obrigação de compa-
' 

recer todos os dias. Como pode vir, agora, uma sentença dizer 
' 

que aquêles dic..s em que não comparecia,. não davam prejuÍzo ~ 

emprêsa1 

O Sr. Astolfo serra - Não á a sentença. É o Relator que diz • 

É opinião pessoal. . -O Sr. RÔrnulo Cardim Faz parte do acordao. Acontece mais 

em primeiro lugar, "data venia1• do Relator, as duas instâncias 
, 

não foram uniformes, não. 

na primeira instância. 

O inquerito foi julgado procedente 

, 
O Sr. Astolfo Serra- Eu disse.isso, tambem • 

• O Sr. Rornulo Cardim Peço desculpas, então. Não vem ao caso. . , -
A primeira instancia julgou o inquerito procedente. ~ms, ba-

seada em que? É que Já tinha o caso estado na Justiça do Tra 

balho. ~. dentro dos autos, est~ a certidão do julgado ante-

rior, que transitou em julgado. 
, 

Isto, sim, e coisa julgada, 

declarando que êsse empregado tinha obrigação de comparecer to 

doe os dias. Como pode vir alegar que não tem obrigação de ir 
, . 

todos os dias, porque so trabalha tres dias na semana, e que 
, ""' .. - , , isto e implicancia da empresa? A questao ja esta resolvida na 

Justiça do Trabalho: As minhas notas dizem o seguinte: "In -
, 

quer i to 
, 

Empregado que chegava atrasado, e que ao comparecia 

três vêzes na semana. 11 ( 1êl. A douta Procuradoria Geral, em 

parecer do Dr. Evaris.to de Morais Filho, opina pelo não conhe-

cimento e não provimento. 
, 

O meu voto e pelo conhecimento do 
, 

recurso de revista que, a meu ver, esta fundado, e bem funda-

mentado na existência de julgado anterior, e no reconhecimento 
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·das faltas pelo acÓrdão recorrido. (~). Não houve nenhuma 
.. 

falta da emprêsa. Êle não tinha direito. (lê). ~ual a cul-

pa da emprêsa? Não sei. Não entendo. E depois disso, uma in 
• • • coerencia deste t&manho. O Tribunal Regional mandou pagar in-

denização pela metade. 
A A 

Mas, por que, se reconheceu que ele t! 

nha culpa? Não diz qual a culpa da emprêse. Eu estou argumeE 

tando com a sentença anterior. 
, 

Se a Justiça do Trabalho ja ti 

nha declarado que êle estava na obrigação de comparecer todos 

os dias, não podia chegar atrasado. Foi suspenso e advertido. 

Há uma porçf:o de memorandos e cartas, e êle teimava, dizendo 
, , 

Não e possivel. Não entendo, 11data venia" dos que que nao. 

pensarem em sentido contr~rio. Não tenho vontade nenhuma de 
, 

divergir. Estou fazendo ate outro trabalho, muito interessan-

te. - , -Nao entendo o acordao, nem o parecer da douta Procurado -

ria. Conheço. 

O Sr. Astolfo Serra - Pela ordem. Coruo Relator, cumpre-me es

clarecer. Talvez não tenha sido claro na fundamentação do meu 

voto. Há uma preliminar de coisa julg~da. Essa, eu enfrentei 

da seguinte maneira, esclarecendo a fundamentação. Não pode 

haver coisa julgada. Primeira questão: o empregado reclamou 
.. 

contra a empresa. Reclamou que ela .-est:.sr.Jla prejudicando-o no 

seu serviço, ou coisa que o valha. Então, a emprêsa· achou que 

êle deveria trabalhar dlàriamente, e obteve ganho de causa. 

Essa, a primeira questão. O empregado deve estar todos os dia 

no seu serviço, pouco importando que, durante certos dias, nao 

tenha o que fazer na sua repartição. 
, 

Essa e a sentença. Agor , 

a segunda questão é o inquérito. 
, 

Inquerito para que? 

O Sr. RÔmulo Cardim - Porque êle continuava a não ir trabalhar 

O Sr. Astolfo Serra - Permita v. Ex.l que eu continue no meu 

racioclnio. - , Sustento que nao ha coisa julgada. 

·o Sr. RÔmulo Cardim - É o arg~~ento alegado como motivo para 
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o cabimento do recurso. 

-O Sr. Astolfo Serra - 1ms nao basta alegar, para ser conheci-

do o recurso. É necessário que a fundamentação tenha base ju

rÍdica. 

O Sr. RÔmulo Cardlm - Sob êsse aspecto, que o obriga a ir to-
• dos os dias, ha coisa julgada. 

O Sr. Astolfo Serra - Como ia dizendo, houve reclamação do em-
.. 

pr~gado, que perdeu com a seguinte consequencla: tinha que 

trabalhar todos os dias. Agora, vem faltando ao serviço, e a 
.. . 

empresa requer abert~a de inqucrito. Para que? • Para julga-

-lo desidioso . 
.. 

O Sr. Romulo Cardim- Como continua.a ser • 
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0 Sr. Astolfo Serra - A li instância, como tive oportunidade 

de salientar e vou ler, julgou improcedente o inqu~rito. 

O Sr. Rômulo Cardim - Procedente. 
I 

.O Sr. Astolfo Serra- Improcedente, diz o acórdão. Quer di- I 

zer, quanto à primeira questão, a Junta julgou improcedente. 

O Sr. Rômulo Cardim- V.Ex~ diz no primeiro caso ? 

' O Sr. Astolfo Serra- Ainda estou na questão da coisa julga-i 

da. O Tribunal reformou, achando que devia trabalhar. 
I 

Vem, I 
' 

agora, o inqu~rito, alegando desídia. A Junta deu pela pro-j 

cedência e o Tribunal acha que houve culpa do empregado e dal 
• 

emprêsa. 
I Julgou procedente, em parte, para dar pela culpa re . 

I 
ciproca. Quer dizer, da apreciação das provas, no processo I 

' 

1
de inqu~rito, vem a instância 

!pregado e o empregador tinham 

e soberanamente acha que o em-1 
I 

culpa. Dá pela culpa recipro-

1 ca e determina 

, patibilidade. 

o pagamento de indenização simples, por incom -, 

O Sr. ROmulo Cardim - Qual a culpa da emprêsa ? 
I 

1 
O Sr. Astolfo Serra - Não estou dizendo nada disso. Estou 

'dizendo que as instâncias, soberanamente, assim entenderam. 

O Sr. Rômulo Cardim - Transitou em julgado. 

O Sr. Astolfo Serra - Isto, para mim, ~ outra questão. Achou, 

i a sentença recorrida que a emprêsa fazia por· onde existisse I 

1 
incompatibilidade. Do inqu~rito ficou provado que havia in-

1 

compatibilidade. 

O Sr. Rômulo Cardim - Está claro. 

O Sr. Astolfo Serra - Mas não podia o empregado ser reinte

grado totalmente, como decidira o Tribunal, se não reconhe

cesse a culpa recíproca. Como culpa recíproca ? A culpa é 

tanto do empregado como do empregador. Tamb~m isto é prova, 

não é fundamentação para conhecer do recurso. Mantenho meu 

voto, não conhecendo do recurso. 
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10 Sr. Rômulo Cardim - O inquérito não é maia do que uma conae 

/qttência da primeira reclamação. Não podemos admitir que a 

/sentença do Tribunal Regional desmereça uma sentença da Jus-

:tiça do Trabalho, passada em julgado. 

O Sr. Aatolfo Serra - V.Ex~ sabe que estamos apreciando uma 

.falta do empregado. Houve ou não a falta ? A falta não foi 

total. Foi a conclusão a que chegaram as instâncias. v .Extl 
não pode dizer isso. 

O Sr. Rômulo Cardim - Digo e vou dizer muito, porque é 

I 
I 

I 
mesmoJ 

Isso é, apenas, uma conseqtiência da reclamação ~nterior. se! 
,não é, quero que o Tribunal diga o contrário. I 

, 

I 

O Sr. Astolfo S~rra - Pelo Relator já o disse. 

O Sr. ROmulo Cardim- Houve uma reclamação porque o emprega-: 

do achou que não podia trabalhar todo dia. A Justiça do Tra-

~balho disse que êle tinha obrigação de comparecer todos os 
i 

dias. Isto transitou em julgado, não se discute mais. Cone-

. ta certidão nos autos. Ele continuou a não ir todos os dias, 

'teimando, e o que fêz a emprêaa? Foi à Justiça do Trabalho, 

! e apresentou a reclamação. Perdeu. A Justiça do Trabalho 
' 

ldaiarou que êle tinha que comparecer todos os dias. Como o 

' empregado não atendesse à ordem da el!lprêsa, ela lhe mandou 
1

1

várioa memorandos advertindo-o e lhe aplicou diversas suspenT 

, sões, como consta doa autos. Como o empregado ainda conti-

: nuaase teimando, ela, então, pediu que a Justiça do Trabalho 

/apurasse isso em inquérito. Portanto, é a mesma questão. 

! ou não é ? A Junta julgou procedente e o Tribunal Regio~al 

entendeu que houve culpa recíproca ? De quê ? Porque a em-1 
. I 

prêaa quer prestigiar um julgado que tem a seu favor e quer 

que o empregado vá trabalhar todos os dias ? A Justiça do 

Trabalho entendeu que êle deve ir trabalhar todos os dias e 
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quê ? 

EMP/MJT . 

v 
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O ~r. RÔmulo Cardim- (Continuando). ~ual é a culPa recÍproca 

Se o acÓrdão reconheceu a culpa do homem,qual a culpa da empr~ 

sa'k ~ EJtá implicancio com êle ·porque.:na,nda trabalhar todo dia? .• 
Mas a Ju'ltiça do Trabalho já disse que êle tem que trabalhar 

todo dia. Isto não discuto mais. Como é possÍvel explicar de 

outra maneira isto no acórqão? Não entendo e quando não enten 

do uma coisa não engulo e continuo dizendo que não entendo. 

M9.s o 'l'ribunal é soberano,; !e disser: não tem cabimento, nao 

digo mais nada. Calo a boca. Mas enquanto não resolver eu fi t 

co dizendo para ver se convenço a todo mundo, Se o Tribunal 
. ' ' achar que nao tem cabimento, e porque estou errado. Eu erro a 

tÔda hora. ~uem não erra? Não conheço ninguém que nao erre. 

Conheço do recurso. 

O ~r. ~odoy Ilha - Também conheço, data venia do relator, 

O Sr. Presidente - O Ministro RÔmulo Cardim conheceu do recur

so com fundamento em que alÍnea? 

O Sr. RÔ:nulo Cardi:n - Basta ver o recurso. Peço os autos. A 

Venerável Ordem Terceira da Penitência fêz benefÍcios a todo 
~ 

mundo gratuitamente e este homem não quer trabalhar ••• (lêl. 

O Sr. ~stolfo Serra - Isto nao foi dito. ~ um lado sentimenta • 

v. E.-.:". não admite isto aqui. 

O Sr. rtômulo Car~im - Se não há tese fundamental, nao conheço 

nem por outro lado:.(lêl, SÓ aqui há fundamento para o resto 

da vida, 

O Sr. Astolfo Serra - O inquérito é ~~ore des!dia. 

O Sr. RÔmulo Cardim - (lê). Está aqui escrito: (continua len

do), O outro acÓrdão tem mais do que isto: ll! é iedádo· ·aos 

Órgãos da Justiça do Trabalho ••• (1;). Já não está decidido 

que êste homem teria que trabalhar todos os dias? Está. 6 

acÓrdão está aqui dentro. 

C Sr. Astolfo Serra - ~ coisa julgada. A matéria é a mesma, 

Já li a certidão. 
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O Sr. Rômulo Cardim- Vou ler: (lei. Está aqui no acórdão qu 

passou em julgado e ele continua~nào querer ir. Teima em nao 

trabalhar e nao vai. Diz que só v~i três vêzes por semana. 

Agora tem mais. Isto é do recurso que estou lendo: (lê). De-

' pois daquela sentença ainda declara nos auto~de seu proprio 

' punhrylque so comparecia segundas, quartas e sextas e tem o 

acÓrdão, contra êle, tranH tad:J em julgado r;. q acabe i de ler) 
. os 

dizendo que tinha que ir tod~ dias• Isto está escrito pelo pu-
A ' nho dele que so i% trabalhar segundas, quartas e sextas. Tem 

mais ainda: o acÓrdão do Tribunal ~uperior do Trabalho ••• (1~) 

Aqui fere a prÓpria coisa julgada ••• (le). Depois aprecia o 
' 

acÓrdão: (lê). Portanto, reconhecida a falta,não tinha que 

aplicar a penalidade~ No mérito podem votar como quiserem. 

Y.as êste recurso está fundamentado ou não~ ' Esta. Se não esti 

vesse ,não conhecér1a. 

o·· Sr.' Godoy Ilha - Requeiro a v. Ex&. que anule meu voto, por

que vou pedir vista do processo em mesa. 

O Sr. Presidente - Também peço vista dos autos. Proclamarei 

depois o resultado. 

EMP/D.M. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 192/53 - Relator; Ministro AsJ 

tolfo Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de re 

vista de decisão do T~T da 1' Região. Interessados: Cia de 

Carris, Luz e 
4 

Força do Rio de Janeiro Ltda e Benedito de Lour-

des e outros. 

o Sr. Astolfo Serra (Lê) t o ' - relatorio. 

RÔmulo Cardim 
4 o Sr~ De acordo. 

o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Com a palavra o 

relator. 

O Sr. Astol:) Serra Sr. Presidente, rejeito as preliminares 

Tenho votado sempre no sentido de que quando se trata de recla 

maçao de salários, o que prescreve são as prestações sucessi-

vas. Quanto ao conhecimento do recurso, não conheço. 

nho a decisão. 

Mante-

O Sr. RÔmulo Cardim Sr. Presidente, salário noturno: A Jun-

ta julgou procedente a fÔlhas 12: (lê) Conheço do recurso. 

O Sr. Godoy Ilha - Com o relator, 11data venia" do revisor. 

O Sr. Presidente - Tenho votado no sentido do voto do minis

tro Rômulo Cardim, sÔbre o fundamento de que no caso de alte

raçao de contrato, a prescrição flui da data em que a parte 

podia reclamar contra essa alteração. Na.primeira vez que o 
4 

Supremo· Tribunal sufragou este ponto de vista, foi em uma re-

clamação da qual era reclamsnte A. Faria e Cia. O meu voto 

foi vencido no Supremo Tribunal, onde teve como relator o mi-

nistro Anibal Freire. O Sumpremo Tribunal decidiu neste sen-

tido, que, em se tratando de alteraç~o de contrato, a prescri-

çao flui da data da ••• (li) No presente caso, eu não daria 

pela prescrição se se tratasse, apenas, de uma disposição lega 
4 

que a empresa nao vem observando. O direito continuou mantid 
4 

pela lei e a empresa deixou de pagar, apenas, durante dois anos 

No caso, trata-se de uma alteração de contrato em que a emprê-
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sa nao pagou o adicional noturno acima do mÍnimo legal. De 

A A # 

acordo com a jurisprudencia, Ja tendo votado neste sentido, c~ 

nheço do recurso. Verificando-se empate, aguardo a presença 

do ministro Delfim Moreira, 

O Sr. Astolfo Serra - Então, modifico o voto: conheço do re-. - . curao, mas mantenho o acordao no merito. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o revisor, 

• O Sr. RÔmulo Cardim - No merito, dou provimento e declaro le-

gÍtimo o direito do reclamante: (lê) Dou pela prescrição do 

direito de reclamar, do art. 11. ~les sabiam a data exata em 

que se passou aqueleftito. Passaram-se dois anos, depois do at 

I logo está prescrito. Se o Tribunal não der pela prescrição, 

• no merito, dou provimento ao recurso. 

O Sr. Godoy Ilha - Com o relator, 

O Sr. Presidente - Pelo meu voto na preliminar, já se conhe-

• • • ce no merito, Acompanho o relator quanto ao merito. Ainda ha 

empate, aguardo o comparecimento do ministro Delfim Moreira pa 

• ra decidir quanto ao merito •. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 460/53 - Relator: Ministro As 

tolfo Serra, Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 4& Região. Interessados: Rafael 

Guaapari Tecidos e Confecções S/A e Alfredo Antunes Restori. 

• • O Sr. Astolfo Serra - Sr. Presidente, a materia e muito conhe 

cida. Trata-se de uma reclamação de salário mÍnimo de ~enor. 

Entende o reclamante que tem direito a salário de adulto, por

que não está sujeito à formação profissional. É o relatÓrio. 

A sentença deu ganho de causa ao empregado. 

O Sr. RÔmulo Cardim - De acordo, 

O Sr. Presidente - Em discussão, Encerrada, Com a palavra o 

relator, 

O Sr. Astolfo Serra - Conheço do recurso e dou provimento nos 

/ 
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têrmos dos meus votos anteriores. • • O empregado e menor e esta 

reclamando salário de maior. A lei estabelece que tem direito 

a metade. 

O Sr. RÔmulo Cardim- (Lê) Conheço e dou provimento parares 

tabelecer a decisão de primeira instância • 

I 
DMF/MAC 
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·a Sr. Uodoy Ilha- Sr. Presidente, repito o voto que proferi 

aqui 1 em caso perfeitamente idêntico
1
na sessão passada, porque 

baseado na jurispr.ndência de dissÍdio coletivo em que o menor 
. I 

quando não está sujeito à formação profissional
1

tem direito ao 

mesmo salário do adulto. Data venia, mantenho a decisão reco~ 

r ida. 

O Sr. Prestdent:e -Naquele processo anterior, a questào ficou, in 

cialmente, antes da modificação do Ministro Astolfo Serra, co

mo se se tratasse de configuraçao de condiçio1 de aprendiZ e 

- ' ' aqui nao, e salario contratual. 

o ~r. Ast~lfo Serra - Aqui é saber se êle tem direito ao salá

rio de adulto ou de menor, porque êle é menor. 

O '"'r. Rômulo Cardim - Não se trata de salário de dissÍdio col~ 

tivo, mas sim de salário de menor. 

o Sr. Godoy Ilha - Ninguém falou em salário de dissÍdio coleti 

vo. Invoquei a jurisprudência. 

·o Sr. Rômulo Cardim -v. Ex". invocou a jurisprudência dêste 

Tribunal na outra sessão. v. Ex&. votou assim. Eu quer~~ fu~ 

damentar meu voto. Se fÔsse um salário que se estivesse disc~ 

tindo
1
oriundo do salário mÍnimo1 eu 

explicar que nao é salário mÍnimo, 

Como não 
, 
e ••• 

acompanharia V. ·~x"• ""·tJer b • 

se fÔsse, daria, mas.não é.r 

O Sr. Astol!'o Serra - lt salário mÍnimo. 

O ~r. Rômulo Cardim Mas não é de dissÍdio coletivo. 

O Sr. Presidente - Compreendi perfeitamente o intuito do voto 

do Ministro Godoy Ilua. s. Ex•. rêz referencia ao dissÍdio CQ 

letivo querendo frisar que votou coerentemente com o que tem 

votado no sentido de matéria de aumento de dissÍdio coletivo 

que dá a metade ao menor quando está sujeito à formação profis 

sional;por fÔrça de maior razão não dá na situação contratual. 

Todavia, está realmente coerente, não dá nem em situação contr 
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tunl. De maneira que, no caso, a situação, conforme saliento 

o N.iniatro Astolfo ~erra,é contratual não é institucional. 

Ele foi admitido para trabalhar e pleiteia o salário de adult , 

mas foi admitido com o salário mÍnimo lega 1 de 5ü1t. Acompanho 

o revisor, vencido o Ministro ~odoy Ilha. Assim foi dado pro 

vimento ao recurso 1de acÔrdo com os fundamentos do voto do r~ 

lator. 

o Sr. Secretário - PROCESSO Nll 2 142/53 - Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Card!m. Recurso de 

revista de dectsão do TRT da 5il Hegião. Interessados: Banco 

do Brasil S/A e Carlos Eduardo da Rocha. 

O Sr. Astolfo Serra - (lê). t o relatÓrio. 

O Sr. RÔmulo Cardim - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Com a palavra o 

rele.t or. 

O Sr. Astolfo Serra - Sr. Presidente, como se vê, trata-se de 

uma transferência de bancário. Como há acÓrdãos divergentes 

e a jurisprudência é farta neste sentido, preliminarmente, CQ 

-nheço do apelo. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Minhas notas sao as seguintes: (lê). C 

nheço. 

O Sr. Godoy Ilha - Conheço. 

O Sr. Presidente - Conhecido, por unanimidade. Com a palavra 

o relator. 
, , 

O Sr. Astolfo Serra - ~uanto ao merito, meu voto e o seguinte 

~estabilidade do bancário ••• (1;). Dou provimento ao recur-

3odoBanco ••• (1~). 

o Sr. Presidente -·v. Ex". ,:ríão 'marca prazo? 

O Sr. Aatolfo Serra - Aqui são 30 dias. 

O Sr. Pr~aidente - Depois de 30 dias há abandono de emprêgo. 

v. Ex&. !marcá o prazo de 30 dias para reass=ir .,o emprêgo 

para onde foi transferido. V. Ex" dá provimento ? 

O Sr. Astolfo Serra - São Mateus. DMF/DM. 
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O Sr. Rômulo Cardim 

que ouvisse o meu v 

ro: (lê). Existe a 

- Queria pedir, por favor, ao Tribunal 

oto, porque é preciso que fique bem cla

té um memorando,dentro dos autos, h agên-, 
c ia de Siio Ma teus d izendo que: (lê). Dou provimento ao re

da condenaçâo o direito a saláriooatrasa~ 

ronuncio sôbre aquela parte a que o rela

curso,para excluir 

dos, mas náo me p 

tor se referiu. T ambém, nào me pronuncio sôbre o mérito, 

porque as instância 

o Sr. Astolfo Serra 

o Sr. Rômulo Cardim 

o Sr. Astolfo Serra 

de trabalho7 

o Sr. Rômulo Cardim 

o Sr. Astolfo Serra 

s ainda nao julgarem. 

Por quê nao julgarem ? 

- Porque náo julgarem. 

- Ele deu como rescindido o seu contrato 

- Não deu. E inquérito, 

_ - Ele deu como ••• (lê). 

o Sr. Rômulo Cardim - Sim, a reclamaçào é dêle. Mas tem o 

inquérito que. está 

V.Exl na o sabe o qu 

lá. 

O Sr. Astolfo Serra 

processo. 

correndo e, ainda, nao tem pronunciamento. 
I 

e êles vào resolver, porque está correndo! 

- Aqui, nao tem nem referência ao outro 

o Sr. Rômulo Cardim Tem. Está na sentença. 

o Sr. Astolfo Serra 

o Sr. .liômulo Cardim 

cesso. Por isso,dà 

êle pede para mi.o p 

vou me pronunciar a 

O Sr. Astolfo Serra 

esteja falho. Sâo 

- Só estou julgando êste processo. 

- Também eu, só estou julgando êste pro-

ti. provimento ao recuroo do Banco, porque 

agar salários. Isto é mérito, e eu nao 

ntes das duas instâncias. 

. O Sr. Presidente -

- Eu fiz um longo estudo. Pode ser que 

doze laudas. E um relatório pormenorizado 

Compreendi que o empregado fêz a reclama

nao seja transferido, e V.Exl manda que içao 
I 

pretendendo que 

\ êle vá. 
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' O Sr. Rômulo Cardim- Sr •. Presidente, pediria os autos. 

O Sr. Astolfo Serra- Um momento, por favor, para esclarecer 

um ponto, porque a sentença recorrida diz,na ementa,o seguin 

te: (lê). 

O Sr. Rômulo Cardim - Está ai. E un ac5rdo, (}!e estamos jul-

gando. 

O Sr. Astolfo Serra- V.ExA deixe-me esclarecer, porque o 

inter~sae é da Justiça. 

O Sr. Rômulo Cardim - Se é da Justiça, eu fico até às oito 

horas. V.ExA, ainda, não estava aqui presente, e eu elo-

giava essa atitude de V.Exl. Leu, ai, V.Exl que ••• 

O Sr. Astolfo Serra - Isto é ementa. Trata-se de reclamação 

de empregado que deu pela rescisão do seu contrato de traba

lho. Ele se julga estabilitário e inamov~vel em Salvador. 

Foi o que resolveram as duas instâncias. Chamado o Banco 

a Juizo, as duas instãncias julgaram o feito. Tanto que 

o empregado pediu, na inicial, indenização por antiguidade, 

em dôbro, aviso prévio por despedida indireta, coisa que a 

Justiça nao dá. O que êle pede é a rescisão do contrato, 

aviso prévio e decretaçao da nulidade :dã~ transferência. 

Esta que é a inicial. Portanto é neste processo: Altera

çao contratual ••• (lê). Isso é que êle pede. Em sintese 1 

êle quer a rescisão contratual, .. até por despedida indireta, 

aviso prévio, pagamento de todos os salários atrasados, comi 
\ 

soes e, ainda, a inamovib~adefe Salvador para a cidade de 

São Mateus. A Junta deu ganho de causa ao empregado. 

O Sr. Presidente - Mandando reintegrá-lo em Salvador. 

O Sr. Astolfo Serra - Sim, e mandando pagar salários e tudo 

aquilo que êle pediu. Sd não deu a rescisão contratual. 

O Sr. Presidente - E o Tribunal confirmou1 

O Sr. Aetolfo Serra- A Junta, julgando ••• (lê). Quer dizer 
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a Junta mandou reintegrá-lo,com todos os salários vincendos 

e· vencidos·:, e que o empregado retornasse com aquêles cinco 

mil e poucos cruzeiros. A emprêsa recorreu, e a Junta ••• 

(lê). O Tribunal Regional rejeitou a preliminar, e mantev 

a decisao com a seguinte ementa:(lê). Aliás, verifica-se 

no interrogatório, que o Banco nao cortou-lhe os salários. 

O empregado, como êle mesmo alega, entrou em férias e depoi 

das férias devia se apresentar, mas nao se apresentou. 

( 
DMF/SA. 
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O Sr. Ast~lfo Serra- (continuando) - O Banco nao computou o 

sal~rio, e, como não estava trabalhando, não pagou. (~). 

Mas não se trata de saber se houve falta grave ou não. Trata

-se de saber se houve rescisão de contrato, ou se a sentença 

- - , mandara reintegrar ou nao. A questao e essa. 
A 

O Sr. Romulo Cardim- Faça v. E.~.l o favor de ler mais adiante. 

O Sr. Astolfo Serra - Pois nao. 
, 

11 Ate o ajuizamento •. ,11 (lê) • 
A , 

C Tribunal Regional achou que ele, sendo estabilitario, nao po 

dia ser transferido. 

O 3r. RÔmulo Curdim - O Tribunal Regional manteve a sentença 

da Junta. 

O Sr. Astolfo Serra- Alegou o recorrente •.. (lê). O acÓrdão 
, 

aconselha que o Banco abra inquerito, para averiguar se houve 

falta. 
A 

Se houve falta de abandono de emprego. Mas estamos 

discutindo se houve rescis~o contratual. são indiretas do 
A - , Banco. Se a transferencia procede ou nao. E o Tribunal que 

, 
o insinua a abrir inquerito. (lê) . 

, 
Quando nao e. Eu não PO! 

so aceitar êsse fun!amento do Banco. O que eAtamos discutindo 

é a transferência, ponto culminante que o empregado alega para 

a rescisão contratual, entendendo que, sendo inamovível e esta 

bilitário, não podia ser transferido. Então, não ~ objeto no 
, -processo. Se formos adotar os fundamentos do acordao, de que 

sÓ no inquérito se pode apreciar a transferência ... 

C Sr. RÔmulo Cardlm - Não. 
, 

Ha falta grave. 

o Sr. Astolfo Serra - Deu ou não pela rescisão do contrato de 

trabalho? 

o Sr. RÔmulo Cardim - Êle deu. Mas a Justiça nao. O emprega

do, qua~to ~ rescisão, perdeu. Mandaram-no voltar para o em -
A , 

prego, e receber os salarios. 

O Sr. Astolfo Serra - Entendo que foi julgado o mérito, preli-

minarmente, tanto assim que o Banco recorreu. O Banco recorre 
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E rêz a execuçao provis~ria. Tanto assim é, que o advogado, 

chamado a se pronunciar, naquela petição em que o empregado 
A 

pedia a desistencia do recurso de revista, achou que nao, en-

tendendo que se devia prosseguir. 
A 

Diz o apelo: 11 Tão esdrÚXu-

la e absurda a tese .•• 11 (lê). É a informação que queria dar 

' a Turma. Estou convencido de que o Banco nada tinha que ver 

• • com os futuros lnqueritos que, porventura, viessem ate aqui. 

Mantenho o meu voto. 
A 

O Sr. Romulo Cardim - Peço os autos • 

• O Sr. Astolfo Serra - No meu relatorio, salientando os pontos 

fundamentais do recurso, disse: "Procura demonstrar o Banco 

que a prejudicial foi intempestiva." (lê). 

O ST. RÔmulo Cardirn - Sr. Presidente, o recurso do Banco. ter 

mina dizendo o seguinte: IIReconhecidos pelo Supremo Tribunal 

Federal os acÓrdãos acima apontados ••• " (lê). Acabou. Êsse 
, ~ , - - , 
e o recurso. Por que? Porque o acordao nao julgou o merito. 

• • • Declara que isso o Banco tara que fazer atraves de inquerito. 

A ' -O Banco ficou com esse direito assegurado pelo acordao. O Ban 
- . co faz longo recurso, mostrando que, se nao recebeu os salario , 

foi porque nao quis. E o Banco era obrigado a requerer execu-
- . çao provisoria do julgado, para que o empregado voltasse ao em 

"" , ... ... prego. Do contrario, ele p~rmaneceria fora do emprego, sem 
# A 

trabalhar, e percebendo os salarios, em consequencia dessa de-

cisão. 
- . . 

Então, requereu a execuçao provisoria do julgado. E 

pediu que êle se apresentasse ao emprêgo, entendendo que nao 

• • tinha que pagar os salarios atrasados. E agora esta recorren-

do para que, a êste Tribunal? Para que seja tirada do acÓrdão 
• • aquela parte que manda pagar os salarios vencidos. Esta aqui 

escrito. 
# A 

O recurso e esse. Vou ler de novo. "Ensejando, dê!!. 
A 

se modo, nos termos do artigo ••. n (lê). • Foi so o que pediu: 

• exclusão dos salarioa vencidos. 

l/{J{,co , 
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r O Sr. Rômulo Cardim- (cont.) Por quê ? Porque vai apurar, 

no inquérito, a falta do empregado que abandonou o emprêgo. I 
Vai apurar isso em inquérito: a falta do empregado 

danou o emprêgo. Abandonou o emprêgo ? Ele mesmo 

que aban

declara I 
i 

isso na inicial, que queria discutir isso, que vai apurar em 
I 

inquérito e que a Justiça diz que não. Não quero saber de 

nada disto. Não julgou iseo ainda no recurso, como o Rela-
' 

tor leu neste momento. O Banco disse que era direito 

era uma reconvenção e que a Justiça não quís apurar. 

dêle, I 
' O ac6.r, 

dão reconhece que devia apurar em inquérito e garantiu ao 

empregado a permanência em Salvador. Não encontro nada, sr. 

Presidente. O Banco requereu que não seja condenado a pagar 

salários. Eu defiro o que o Banco pede. Asseguro direito 

ao Banco, inclusive de botar o empregado na rua. Agora, no 

inquérito, poderá acontecer que, em vez de botar na rua, se 

reconheça que êle deve assumir o emprêgo em São Mateus. 

Note bem o Tribunal: a sentença que estamos julgando não é 

do Regional, que manteve a da Junta e é um longo acórdão que 

Regional. termina dizendo: (lê) Foi o que fêz o Tribunal 

Negou provimento. Qual a sentença exeqftenda ? A da Junta.! 
I 

O que diz a Junta ? (lê) Não apreciou nada. Mandou fazer' 
i 

inquérito. Essa sentença está mantida pelo Regional, esta 1 

! é a sentença que está em execução. I 
O Sr. Presidente - Uma sentença que mandou reintegrar um em 

pregado em Salvador, não deixou que fôsse reintegrado e l 
passou em julgado, não havia razão para o inquérito se o 

Banco não recorrer. 

o Sr. Hômulo Cardim - Como não I Está assegurado o inqué-

rito. 

o Sr.· x-residente - Se não recorrer daquela parte que diz 

que não vai ••• 

·r· ~~ 
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O Sr. HOmulo Cardim - Mas recorreu. 

Depois o inquJ O Sr. Presidente - Então, passou em julgado. 

rito vai ferir a coisa julgada. 

dor. 

' i 
Mandou reintegrar em Salva~ 

O SJ'. FOmulo Cardim - Só para apurar no inqu~rito. Ficou 

claríssimo. Vou ler para V.Ex~: (lê) 

O Sr. Presidente - A conclusão ~ até inepta. 

O Sr. Rômulo Cardim - E o que está escrito. Por.quê recorr 

o Banco ? Por quê recorreu o Banco para aqui ? O que pede 

o Banco ? Que seja escoimada a sentença na parte dos salá-

rios vencidos. Dou razão ao Banco cem por cento, não quero 

é me precipitar. Não me quero pronunciar sObre isso porque[ 
I 

as instâncias anteriores não se pronunciaram. Está aqui: 1 

llê) O recurso do Banco pede, como já disse a V.Ex~ e vou 

repetir, o seguinte: " Revisão do julgado" ... (lê) 

PS/MJT 

r#-. 

.J - - -· 
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O Sr. RÔmulo ~ardim - (lê). ~sto é que o Banco está recorren

do. Pediu isto. Dou provimento integral ao recurso do Banco. 

Tudo que êle pede eu dou. Agora, a sentença da Junta recusou

se a apreciar o mérito e o Tribunal rtegional confirmou dizendo 

que taça isso em inquirito. Sr, Presidente, repito: b Banco 

só requereu esta exclusão dos salários vencidos. Se o Danco 
~ 

tivesse pedido, neste recurso, dizendo que as instancias nega-

ram seu apelo, 'llU votaria de ac~rdo, mas êles não disseram. 

Alegaram, claram'llnte, com tôdas as letras, que não se discutia 

isto, que só poderia apreciar por intermédio de inquérito. Diz 

o Banco que readmitiu outros e êles querem que paguem os salá-

rios. ' O Banco diz: readmito sem determinar os salarios, agora 

êles que façam inquérito. 

O ~r. Presidente - Vou pedir um esclarecimento. 

O Sr. Godoy Ilha - Sr. Presidente, se bem comp~eendi, trata-se 

de recurso sÔb~e transferencia de um funcionário do Banco que 

não é especificamente bancário e sim fiscal da Carteira. 

O ~r. RÔmulo ~ardim - Peço desculpas. ~ra fiscal da Carteira. 

Mas, lá dentro do processo, há um ato fazendo-o.ifuncionário 

efetivo do Banco. 

O Sr, Godoy Ilha - Mas, Q~a vez que ê1e firmou, na sua adre!ssã , 
. ~ -um contrato se submetendo as transferencias, nao se vai discu-

tir, aqui, se pode, ou nio, o Banco transferi-lo, Como eu di~ 
o 

se, trata-se da transferencia contra a qual o empregado recla-

mou, da vez que não queria sair de Salvador para São Mateus. A 

Junta e o Tribunal Regional mandaram que o Banco o reingressas 

se em Salvador. O Banco recorreu disto. Agora o relator dá 

provimento ao recurso do Banco para autorizar a transferência 

sem pagamento de salários atrasados: o inquérito virá depois. 

Estou com o relator, data vania do revisor, 

O Sr. Presidente - Estou com o relator, data vania do revisor. 
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v. E~&. dá provimento p~ra julgar que o empregado deve ser 
~ . ' 

transferido e nao da salarios ••• 

O Sr. Rômulo Cardim- Antes de v. Ex&. proclamar o resultado, 

devo declarar que não votei assim, porque considero que isto 

seria jul~ar ultra petita. 

O Sr. Astolfo Serra - Sr. •residente, solicitaria a V. Ex&. qu 

pedisse vista do processo. 

O Sr. Presidente - Já está proclamado o resultado. O Ministro 

Godoy Ilha pode dar seu voto quanto ao processo nR-loS/53 • 

o Sr. Godoy Ilha - ~omo disse, a douta Procuradoria Regional e 

a decisão da Junta, da qual cabe interposição de recurso de re 

[vista neste Tribunal, primam pela incoerência. Até onde vai 

meu entendimento, a decisão é um monumento de contradiçÕes. H 

conflitos que efetuam uma confusão. Lendo na Íntegra a decisã 

da Junta, já tinha, aliás, pedido que v. ~&. anulasse meu vo

to no conhecimento; eu nao anulo. Não conheço do recurso. Da 

leitura que fiz da decisão da Junta, aliás, o relator e reviso 

• conhecem bem o processo, como disse, ve-ae que e um monumento 

de incoerências, porque diz que o empregado foi, realmente, pe 

seguido e fala, também, que a recorrente não cumpriu as leis 

sociais, porque o empregado, tendo 15 anos de serviço, tinha 

obrigação de comparecer tres vêzes ao AmbulatÓrio-dessa Venerá 

vel Ordem Terceira como massagista, porque bavian massagens al 

ternadas. 

/ 
PS/DM. 
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O Sr. Godói Ilha - (continuando) Em determinados dias, para 

homens; em determinados dias, para senhoras. Ele era massa

gista do sexo forte. Nao tinha o que fazer naqueles três 

dias em que a emprêsa, por perseguição, queria compeli-lo a 

trabalhar. 

O Sr. Rõmulo Cardim - Ministro Godói Ilha, isso já está jul

gado. 

O Sr. Godói Ilha - Estou me referindo às consideraçoes da 

Junta. 

O Sr. Rõmulo Cardim- Se V.Exl permitir, quero lembrar a 

V.Exi que a decisão de que se recorre nao á a da Junta. E 

a do Tribunal Regional, que diz o contrário disto. 

O Sr. Godói Ilha ·- Adoto as mesmas premissas e tiro as con-
• 

clusoes do acórdão subscrito pelo eminente Juiz Ferreira da 

Costa, cujos dotes todos nós conhecemos. Nao conheço, re-, 

considerando o meu voto anterior. 

O Sr. Presidente - Aqui, neste Tribunal, desde um caso muito 

antigo, em que redigi um longo acórdáo, o qual foi homologad 

pelo Supremo Tribunal Federal, procurei demonstrar que aque

le conceito de coisa julgada,nao podia mais subsistir. O 

que se tem em vista hoje é a coisa julgada substancial. Náo 

importa que a coisa julgada seja resultante de inquérito. O 

que importa é saber se a situaçao de direito foi julgada no 

caso anterior. Ai, há um caso anterior, em que se verifica 

.que o empregado pr'etendeu· cobrar um ressarcimento, fundado 

em que nao tinha que comparecer durante aquêles dias ao ser

viço. A decisão resolveu que êle tinha de comparecer. Con

seqdentemente, é matéria muito delicada resolver agora, num 

segundo processo, com base em que êle nao tinha .que .compare

cer ao serviço. Se a 11 instância declarou que tinha que 

comparecer, fêz coisa julgada. Nâo importa que, no caso, 

haja inquérito. E' a relaçao de emprêgo, é a relação de di-
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reito que está em jôgo. ta relação contratual. Se, de 

fato, há decisão anterior transitada em julgado, entendo 

que a matéria se entrosa com a coisa julgada e acompanho o 

revisor. Aguardo o pronunciamento do ministro Delfim Morei

ra para proferir o voto de desempate. Assim, fica adiada a 

proclamação. ~ 

Está encerrada a sessao por nao haver mais 

processos em pauta. 

VISTO 
EM_Jt J I~.' l?·:ti 

... 
.f)uvf~-

<-""•. c• · r 


