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Tvidonctca c oxIttencla ct coo 
trÂt()  trab 1bo por tempo indo 
r ricc oi'tre  p*rtez litiga 

t, ,  Ggur - e 4L empregado oe-
tt o1 o !treiti i,  indentzaoio de.. 
vida, n caso de  o1aqao desse 
contrato  pela empresa empregado 

Igdavia, reconlecido o motivo  de 
força maior na oara1i açao da s' 
vi oa, autot'i.za- e e &pltea ao da 
medida prevista no art. Ula 2, item 
I, da Cone oliduçao das  do 
rxaba]Jio. 

VISTOS  sutos de vec rsç o  eis 

que contendem Jose Bartolorneu doa Santos o outros e a émpreaa 

Rio Elétrica Ltda.: 

Jwó Eai'to1om  dor Santos e outroa # em longa  e 

or'umeritada Inicial, p6 em, rertoe processos, seja a sociedade 

Rio i1 triea Ltda. tteordenadtt  a pagar-lbea as comiss os e fu Mo 

de reserva,, tndevtd.mente rtidcs, ajuda de custo, trtea, evi 

ao pr vio, e, ft a1mente, Indenização d. lei 62, na base das eja 

miss es" (ti. 2 e 5). 0,.ivida a reclamada., contestou ela (fia 

21) o pedido na sua totalidade. Os reela ant.es, diz ela, foram 

admitidos convir, vendedores, percebendo ex 6Jj ft comiss o , 

no havendo porcepçgo de Caláriõe rlxos, jo1s ao tes oa no   

agua me dos. ÁS bonif1ea ea estabelecidas sbre a venda 

feita, no eram fixas numa vart veis, no Podendo ser considera-

das como ea1irioa rireso .4areano ainda notar que a ajuda de cui 

to, mesmo pano vn3nzalraente, nZo constitui salário. Submetida  a 

reclaina o, apén proceeanento regular, à coruidor o da 'unt 

foi eia por unanimidade, julgada tmt,proeedenta (tia. 71). 

to interposto recurso orcitt rio (ris. 72 e seguinte) sendo po-
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É. de tc  c1nL.o raio orr rocorrom  rconforrado8 pa 

ra esta Ouwra,  tr rdtn r1ani nt', josà 3rto1oi,eu rion santos 

e  outroo, com rund mento no u .  nsol1d io das  Íeis 

do Trabalho. 

leito pe to, 

C ;IDflAFfl0,  ro1!ln1.r!&r-onto, juo o recurso inte 

posto e cabível, furdemonfade  26 k. cr. a_ 

çir das Le!,s do 'rr baibo; 

nc., r ei c o,  .  oprj 

sa empregadora eueterta io Rt'jrerl rr reo líamantos opre ados  da 

tirma, porque, sorMr.Co  ãZi carto.ra pro i s5.on 1, oram 

apenas vendedores, som eubord1na o ao hor r o; 

CO iN JD, ir;r outro lado, que os recorrentes 

aie am que tinham nido, realmente, contrattidos corno vendedora , 

sem 5ubord. naç o to .or r.o; ccio está na csrt ra,  que, pol 

teriormento, foram pro  v1dou ih. siperv1i ores da emprsa, e, c omo 

tais, eram emprér dos .etibordinaô»  nuø sti hierx; 4c nente,  cmo 

taxxbem ao hor rio e  ; o do  rc .d o 

CON1It)ERAT3DO, com e?etto, que dos aiit m outti devi-

dsme te provado que ou rec 1Amanieta eram enpervio oros da fft'ma rt. 

cor'x'id , tanto assim que a circular de fie. 33, dri ido D.os su 

pervis oras, foi extOns1vt, ta*ht , u ts  a progad os  roc orrontos; 

CO I 1 MD0 que, numa emiprofia ;ualquer, quem ori-

enta os empregados mais novos e o delegado dessa empresa junto 

aos •mpiegados, o, anstri sondo,, os wA.perv Uorins om qtiest o, 

cardo tun os  8ird1ar05, to com afeito, emprogados ta fir m re.. 

corrida; 

CQ iX, ainda, que, para se ter a c te a 

de que os recorrentes oram empregados da fírma recorrida, basta 

verl flo*r que Unhas no snerte fun es de vendedores 00 0,te* 

bm, pceteriormente ai tun ee de chefe de venda; 

COI IIDi.RiflD0, assim, que, no cas o em apreço,  estg. 

"�I 
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devidamente urovada a rola  cio de empr gc entre as partes fltipan-
M. T. 1. C.  C. N. T. -  EPVIÇO  ADMNJIBTflATI 

toa e perfeitamente caracterizado o contrato de trabalho; 

CO81DERhDO, mula, que ploiteiarn os empregados  o 

pagamento de 18 meses de ajuda de custc  pagamento iate que lhes 

foi, denegado pela oinprae, eoh a a1ege c cio que a ajuda de custo 

concedida aos recorrentes foi estabelecida para determinado tem 

po, portanto sem carater efetivo, podendo ser suspensa quando coxa 

viesse; 

CONSIDERANDO, todavia, que a ajuda de custo foi coa 

cedida, de tato, para os meses de julho, agsto e setembro del91. 

a titulo proc rio, porque durante esses 3 messe o gratiticaçio,a 

undo a circular que consta doa autos, tinha um carater de eetí j 

lo, mas a verdade é que este carater de estimulo desapareceu para 

que seu gratiticaç o passasse a ser uma gratifics9 0 de carater 

absolutamente normal, tanto assim que, vencidos os 3 meses  para 

os quais tora determinada, ela continuou por mais um ano, e 860 

de suspensa por motivo que nio o da sua provia ortedade, em l9.2 , 

quando tom concedida para julho, ag.ato e setembro de l9tl, apø. 

CONSIDERANDO, deatarte, que o direito as gratifica-

9 z98 por parte doa recorrentes e um di reito liquido, porque  elas 

se incorporaram ao contrato de trabalho normal; 

CON IDERANDO, ainda, que a empresa empregadora, sul 

pendendo como suspendeu sete gratificaçio. criando dificuldades 

como criou, no sentido de fechar a firma, alterou, o contrato  de 

trabalho existentes entre as partes litigantes, e tal rutura ge 

ra, coa efeito, direito a uma indsnixaç o por parte doo roclaman' 

tu; 

CONSIDJLUJDO, todavia, que no caso dos autos, es tryL 

ta de uma firma que negociava com aparelhos do rdlos, importados 
01 

da AMrIC* do Norte, e a importaç o dsees aparelhos ruo foi fe1.' 

ta durante muito tempo, em virtude da guerra; 

CONSIflRPÀNDO que, assim aonde, na ee o pcie, ocorre o 

4 
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motivo de força maior previsto no art. 501, da (onaolidaç o das 
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Leia do Trabalho, por isso Ne a empresa rao poderia vender aqi 

lo que do recebia; 

C0NSIDlRkfl0 o mais que doa autos consta; 

RUCILV5 a Câmara do Justiça do Trabalho, prelimi-

narmente, por maioria de votos, tornar conhecimento do recurso , 

para, ã1 jserit,a, pelo voto de desempate, dar-lhe provimento, ~ 

parte, a fim de, reconhecendo a exiatencia de relaç o de emrre-

go e admitindo a força maior, assegurar aos recorrentes indeni-

xaçio nos terem do art. 502, item 11, da Coneolidaçio das Leis 

e 

de Trabalho, aviso provio, os pez'iodoa do ferias ainda d o gera 

dos e mio prescritos, se comisa ea a que tiverem direito, epurj, 

das em exocuçio, e determinar a inoorporaçio da ajuda de custo 

aos respectivos se 1rios, para efeito de cálculo das inden$.za 

çe., tudo apurado em oz.ouçio. 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 19'45 , 

a)Oz *e !otts 

a )Isrc tal Dias 1,4queno 

a )eptiets Bittencourt 

ss inado em 

Presidente, 
no impedimento eventual 

do efetivo. 

Pbltcedo no Dis'rio da Justiça em  oijoi4' 

e 

Relator adkct 
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