
JURISPRUDÊNCIA DO TRABALHO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

EMPREGADO - TEMPO DE SERVIÇO - COMO SE CONTA 

 

- A jurisprudência do Tribunal Superior tem se orientado no sentido de 

determinar que sejam computados os períodos descontínuos sem 

quaisquer restrições, a não ser as enumeradas taxativamente nesse 

dispositivo consolidado. 

 

Luís Gama versus Cia. de Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro Ltda. 

 

Proc. nº 4.196-50 - Relator: MINISTRO DELFIM MOREIRA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e relatados êstes autos, em que são partes, como recorrente, Luís Gama 

e, como recorrida, Companhia de Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro Ltda.: 

 

O reclamante prestou serviços à Companhia de Carris, Luz e Fôrça do Rio de 

Janeiro Ltda. no período de 6 de fevereiro de 1937 a 9 de agôsto de 1941, 

quando se retirou do emprêgo por livre e espontânea vontade. Em 19 de 

novembro de 1943, voltou a trabalhar para a emprêsa, tendo sido dispensado no 

dia 16 de outubro de 1948, quando lhe foi oferecido, a título de indenização e 

aviso prévio, a importância de Cr$ 8.540,00, de acôrdo com o período do 

segundo contrato. 

 

A 7ª Junta de Conciliação e Julgamento desta Capital acolheu sua pretensão, 

aplicando o disposto no art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

No recurso ordinário manifestado para o Tribunal Regional, acentua a 

reclamada que não é computável, para efeito de indenização, o tempo de 

serviço prestado antes do advento da Consolidação, quando o empregado se 

retirou do serviço por livre e espontânea vontade, invocando o regime impôsto 

pela lei nº 62, de 1935. 

 



Pelo acórdão de fls. 20, deu o Tribunal ganho de causa à empregadora, 

decidindo que não se somam os períodos de trabalho iniciados e terminados 

antes da vigência da Consolidação. 

 

Daí o presente apêlo do reclamante, interposto sob o pálio de ambas as alíneas 

do permissivo legal. Acentua que a matéria versada no recurso é de direito, 

havendo vulneração do texto do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

que determina, na admissão, a contagem dos períodos descontínuos anteriores. 

Aponta diversos acórdãos que decidiram nesse sentido (fls. 28). 

 

A Procuradoria Geral opina pelo não conhecimento ou não provimento do 

recurso. 

 

É o relatório. 

 

VOTO: Os acórdãos trazidos a cotejo divergem do aresto recorrido, pois 

solucionaram de maneira diversa a hipótese sub judice. 

 

Conheço do recurso. 

 

Mérito: O critério seguido pela jurisprudência dêste Tribunal no tocante ao 

cômputo dos períodos descontínuos decorre da irrestrita aplicação dos 

dispositivos do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, mandando 

sempre incluir os períodos anteriores à vigência dêsse diploma legal. 

 

Nesse sentido foram proferidos os acórdãos publicados no "Diário da Justiça" 

de 10 de setembro de 1947 e 7 de maio de 1947, respectivamente, da lavra dos 

Srs. ministros OLIVEIRA LIMA e JÚLIO BARATA (proc. TST. - 1.687-47 e 

proc. TST. - 7.200-46). 

 

De fato, a lei não estabelece limitações quanto à duração e às condições em que 

se verificaram os períodos descontínuos. Limita-se a determinar que sejam 

computados para efeito da contagem do tempo de serviço, salvo se houver 

recebido a indenização leal. Em outro acórdão de minha lavra (proc. TST. - 

7.199-48) ponderei que a única condição, além dessas, para o cômputo dêsses 

períodos descontínuos, é a da readmissão. Não cogita a lei do tempo de serviço 

nos períodos posteriores, determinando, apenas, que serão computados, sem 



qualquer referência à sua maior ou menor duração, ou que tenham sido 

prestados antes ou após o advento da Consolidação. 

 

Além disso, a interpretação dada pelo acórdão regional é inteiramente contrária 

à finalidade do inciso legal, cujo objetivo é 
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obstar que o empregado sofra prejuízo do tempo de labor prestado ao 

desenvolvimento da emprêsa. 

 

Assim, no caso sub judice, a indenização deve ser paga em função de todo o 

tempo de serviço, sem desprêzo de qualquer período. 

 

Com êste objetivo, dou provimento ao recurso. 

 

Isto pôsto: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Superior do Trabalho, unânimemente, em tomar 

conhecimento do recurso e dar-lhe provimento, para restabelecer a sentença da 

Junta de Conciliação e Julgamento. 

 

Tribunal Superior do Trabalho, 29 de agôsto de 1950. - Geraldo Montedônio 

Bezerra de Meneses, presidente; Delfim Moreira Júnior, relator. 

 

Ciente. - Gilberto Sobral Barcelos, procurador. 

 

* 

 

EMPREGADO - TRANSFERÊNCIA 

 

- Se a mudança de sede do estabelecimento cria para os empregados novas 

condições de trabalho, que representam substancial alteração das 

condições anteriormente vigentes, podem êles considerar rescindidos os 

seus contratos de trabalho. 

 

Lanifício Ítalo Adami S. A. versus Joaquim Bargas Rodrigues e outros 



 

Proc. nº 5.035-49 - Relator: MINISTRO JÚLIO BARATA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e relatados êstes autos, em que são partes, como recorrente, Lanifício 

Ítalo Adami S. A. e, como recorridos, Joaquim Bargas Rodrigues e outros: 

 

O Lanifício Ítalo Adami S. A. tinha sede na capital de São Paulo, à rua Cláudio 

Pinto, 120-128. Por motivo de deficiência de instalação para as máquinas, para 

os operários e, bem assim, para atender aos preceitos de higiene e segurança do 

trabalho, resolveu mudar-se para Itaquaquecetuba, no município de Mogi das 

Cruzes. Lá construiu instalações modernas, inclusive casas para os operários, as 

quais lhes são entregues, para uso, gratuitamente. A publicação de fls. 32 da 

idéia dessas construções. Feito isso, resolveu, em 3 de janeiro de 1948, 

conforme se vê no depoimento pessoal de fls. 28, avisar os empregados de que 

se mudaria e êles também, em fevereiro. 

 

Não se sujeitaram os empregados à mudança, e resolveram não acatar as ordens 

nesse sentido, vindo à 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo, 

perante a qual ofereceram as reclamações de fls., na qual pretendem ter as 

indenizações legais e o aviso prévio, em virtude de considerarem rescindido 

seus contratos, em conseqüência da resolução da reclamada. 

 

A Junta indeferiu pedido de perícia formulado pela emprêsa e o requerimento 

relativo à audiência de testemunhas. Feito isso, julgou procedentes os pedidos. 

Houve recurso ordinário, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 

pelo acórdão de fls. 78, rejeitado a preliminar de nulidade, por cerceamento 

defesa, e, no mérito, dado provimento, em parte, ao recurso para excluir da 

condenação o aviso prévio. 

 

Não se conformou, ainda, a reclamada, razão pela qual aviou êste recurso 

extraordinário, sôbre o qual assim se manifesta a douta Procuradoria Geral, a 

fls. 99: 

 

"Joaquim Bargas Rodrigues e outros reclamam perante a 2ª Junta de 

Conciliação e Julgamento de São Paulo contra a firma Lanifício Ítalo Adami S. 



A. Alguns dos reclamantes gozam de estabilidade e consideram-se todos 

indiretamente despedidos, por haver a firma transferido suas instalações do 

bairro do Brás, em São Paulo, para Itaquaquecetuba, no Município de Mogi das 

Cruzes. Pleiteiam o pagamento de indenização em dôbro para uns e simples 

para outros e, mais, aviso prévio e aumento que teria sido concedido por êste 

egrégio Tribunal. 

 

"A Junta julgou procedente a reclamação (fls. 41-43) e o ilustrado Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região, conhecendo do recurso ordinário interposto 

pela reclamada, deu, ao mesmo, provimento em parte, para excluir da 

condenação o pagamento do aviso prévio, visto tratar-se de despedida indireta 

(fls. 78-81). 

 

"Dessa decisão recorre a firma Lanifício Ítalo Adami S. A. para êsse colendo 

Tribunal Superior (fls. 83). Argúi a preliminar de nulidade do feito por 

cerceamento de defesa, visto haver a Junta indeferido a perícia que requerera. 

Em seguida, esforça-se por demonstrar a improcedência dos motivos que 

ditaram o acórdão recorrido. 

 

"A meu ver, não tem fundamento o apêlo. A nulidade argüida não procede. A 

perícia em nada poderia alterar a questão fundamental a ser debatida. Ainda 

que, mal instalados, passassem os empregados a gozar de ótimas instalações, 

em face da lei a situação, teria de despejar-se dessas circunstâncias, para ser 

encarada simplesmente como a prevê o inciso legal: qualquer alteração no 

contrato de trabalho só é admissível por mútuo consentimento. Não objetivando 

a perícia motivo capaz de modificar o aspecto da questão, tal como deveria ser 

apreciada, é óbvio que o indeferimento não importou em cerceamento de 

defesa. 

 

"No mérito, por igual, se me afigura acertada a decisão. A transferência das 

instalações da recorrente de Brás, em São Paulo, para localidade em Mogi das 

Cruzes, outro Município, obrigando os empregados a levantar de madrugada 

para longos percursos diários de trem, dá-lhes, sem dúvida, 
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o apoio da lei para a rescisão de seus contratos com as indenizações 

asseguradas na sentença recorrida. Caso o egrégio Tribunal conheça do recurso, 

opino seja ao mesmo negado provimento". 

 

Na sessão de 31 de outubro de 1949, foi relatado o processo, tendo o Tribunal 

convertido o julgamento em diligência. Essa diligência foi amplamente 

realizada, tendo sido juntadas, pelas partes, fotografias, certidões de idade e de 

casamento e outros documentos, realizando-se, ainda, uma perícia, cujo laudo 

se acha a fls. 199. 

 

É o relatório. 

 

VOTO: Como o Sr. ministro relator, conheci do recurso pelo mesmo 

fundamento manifestado por S. Exª isto é, a existência de divergência 

jurisprudencial. No mérito, todavia, entendo, data venia dos que pensam em 

contrário, que a sentença recorrida deve ser mantida. Razão assistiu aos 

recorridos para darem por rescindido os seus contratos de trabalho, já que as 

novas condições oferecidas pela emprêsa, de modo algum, pela distância em 

que situou a nova sede da fábrica, poderiam satisfazer aos empregados. 

 

Assim considerando: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Superior do Trabalho, por maioria de votos, em 

conhecer do recurso para, de meritis, contra o voto do Sr. ministro relator, 

negar-lhe provimento. 

 

Tribunal Superior do Trabalho, 23 de agôsto de 1951. - Delfim Moreira Júnior, 

vice-presidente, no exercício da Presidência; Júlio Barata, relator ad hoc. 

 

Ciente. - Otávio de Aragão Bulcão, procurador. 

 

* 

 

SUCESSÃO DE EMPRÊSA - JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

- A sucessão de emprêsa na Justiça do Trabalho deve ser entendida 

diversamente da caracterização que lhe é atribuída no direito comercial. 



No direito do trabalho não é fundamental, para que se configure a 

sucessão de emprêsa, a transferência do fundo comercial ou do ativo e 

passivo da firma, sucedida, no todo ou em uma, de suas atividades. 

 

Laminação Caravelas S. A. e outro versus Assunta Montesano e outros 

 

Proc. nº 1.327-50 - Relator: MINISTRO RÔMULO CARDIM 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e relatados êstes autos, em que são partes, como recorrentes, Laminação 

Caravelas S. A. e Companhia Nacional de Artes Gráficas e, como recorridos, os 

mesmos e Assunta Montesano e outros: 

 

É de se notar inicialmente a particularidade quanto à posição em que se 

colocaram os litigantes em relação à pretendida sucessão das emprêsas 

interessadas: o que se tem visto, normalmente, neste Tribunal e nas demais 

Côrtes trabalhistas, são os empregados postularem pleiteando a existência e o 

reconhecimento de sucessão que lhes garanta a continuidade do tempo de 

serviço prestado, para efeito de estabilidade - dádiva máxima que a Justiça 

Social oferece ao trabalhador; nestes autos, o empregador é que sustenta haver 

sucedido seu antecessor e alega arcar com o anus decorrente da situação dos 

empregados antigos, enquanto que êstes, inconformados, abrem mão da 

estabilidade e vêm à Justiça do Trabalho pleitear indenização. 

 

In specie alegaram os empregados reclamantes que a emprêsa reclamada, 

inicialmente - Laminação Caravelas S. A. - resolveu vender parte de sua 

maquinaria, exatamente a que compunha a Seção Relevográfica, onde 

trabalhavam, e que foi adquirida pela Companhia Nacional de Artes Gráficas; 

negando tivesse havido sucessão entre a emprêsa reclamada e a adquirente dos 

maquinismos da Seção Gráfica e insurgindo-se contra a transferência para a 

nova emprêsa, onde, entretanto, passaram a trabalhar, pretendem indenização, 

como se tivessem sido simplesmente despedidos. Na contestação Invocou a 

reclamada, preliminarmente, os têrmos do art. 448 da Consolidação das Leis do 

Trabalho em seu amparo e expôs os seguintes argumentos, como objetivo de 

demonstrar a existência da sucessão que os reclamantes negavam: a) a 

reclamada teria vendido em bloco todo o maquinismo de uma de suas seções 



para uma companhia especialmente organizada para êsse fim; b) a emprêsa 

sucessora, embora se tratasse de uma obrigação legal, assumiu expressamente 

tôdas as responsabilidades decorrentes da legislação do trabalho; c) a sucessora 

assumiu a obrigação de executar todos os pedidos dos fregueses da reclamada 

já aceitos por ela e pendentes de execução, nas condições em que foram 

contratados; d) a sucessora inicialmente continuou instalada no mesmo local 

onde funcionava a Seção Relevográfica da reclamada, embora posteriormente 

se tenha mudado; e) aquela não seria a primeira vez que ocorriam mudanças na 

propriedade ou na estrutura jurídica da emprêsa, sem qualquer prejuízo para os 

direitos dos reclamantes; f) não teria havido qualquer solução de continuidade, 

continuando os empregados a exercerem sua atividade costumeira e a nova 

emprêsa, no mesmo local inicialmente, a atender os pedidos e encomendas 

tratadas pela reclamada. 

 

Na instrução foi requerido o comparecimento da Companhia Nacional de Artes 

Gráficas para acompanhar o feito como interessada, o que não ocorreu por 

vício de citação. Finda a instrução, proferiu a 7ª Junta de 
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Conciliação e Julgamento de São Paulo a sentença de fls. 102-103, concluindo 

pela procedência da reclamação e condenando as reclamadas (sic) na forma do 

pedido. 

 

Dessa decisão, por não se conformar com ela, recorreu a Laminação Caravelas 

S. A. para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que, pelos 

fundamentos do acórdão de fls. 138-139, manteve, entendendo haver sido com 

acêrto dirimida a hipótese ventilada nos autos. 

 

Daí os presentes recursos de revista. A emprêsa reclamada volta à tese da 

sucessão e aponta decisões divergentes sôbre o modo de caracteriza-la do 

direito do trabalho, apontando ainda os arts. 10 e 448 da Consolidação das Leis 

do Trabalho como violados pela decisão recorrida, que, assim, terão ensejado a 

interposição do recurso. Quanto à Companhia Nacional de Artes Gráficas, sua 

primeira alegação é acoimando de nulidade a sentença de que recorre. De fato, 

sustenta esta última recorrente que não fôra devidamente notificada, por isso 

que, tendo mudado de enderêço, obteve confirmação na Secretaria da Junta de 



que as notificações foram remetidas para a direção antiga. Em seguida, em seu 

recurso, confirma ser realmente sucessora da primeira recorrente e declara 

responder pelos direitos dos reclamantes, inclusive quanto à estabilidade, etc., 

demonstrando documentalmente ser idônea do ponto de vista financeiro para 

tal. 

 

Nesta instância. oficiando a fls. 172, manifestou-se a douta Procuradoria Geral 

da Justiça do Trabalho no sentido apenas do conhecimento do primeiro recurso 

e de seu provimento parcial, a fim de ser excluído o aviso prévio da 

condenação. 

 

É o relatório. 

 

VOTO: O conhecimento de ambos os recursos, segundo nos parece, é assunto 

que não comporta discussão. As decisões proferidas na Junta de Conciliação e 

Julgamento e, em grau de recurso ordinário, pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região, tão mal se houveram na apreciação do feito que, não só 

ensejaram os apelos sub judice, como estão a gritar por uma reforma que 

devolva a Justiça do Trabalho à sua própria finalidade. Senão vejamos: quanto 

à primeira recorrente, o conhecimento do recurso se impõe, já porque a 

condenação incidiu inclusive sôbre aviso prévio quando os reclamantes é que 

dão por rescindidos seus contratos de trabalho, já pelas contradições com outros 

processos, na apreciação da tese de sucessão de emprêsas: em relação à 

segunda recorrente, verificamos que procede de modo inequívoco a preliminar 

de nulidade argüida; houve vício na citação, que foi expedida para o local onde 

não mais se achava a destinatária, conforme provado oficialmente. Ao 

propósito ainda, vem a incoerência do caráter antinômico do acórdão recorrido: 

os empregados acusaram a companhia vendedora de maquinaria, nada 

pleiteando da adquirente; a decisão entendeu que não houve sucessão, 

afastando-a da lide; no entanto condenou solidàriamente as duas emprêsas; nem 

se invoque, data venia da douta Procuradoria, a lógica da matéria para afastar 

tal apreciação; a ausência de precisão e clareza necessárias à boa sentença não 

só admite como exige providência para dirimir dúvidas ulteriores. 

 

Quanto ao mérito, menos razão não colham as recorrentes: tôda a controvérsia 

dos autos pode ser resumida em tôrno da tese relativa à sucessão das emprêsas. 

Esta, na Justiça do Trabalho, tem dado ensejo a divergências e duas correntes 



doutrinárias se estabeleceram nìtidamente: uma entende a sucessão conforme a 

caracteriza o direito comercial, dependendo necessàriamente da transferência 

do fundo de comércio da insígnia e de todos os demais atributos inerentes à 

emprêsa; enquanto que a outra, esta em predominância neste Tribunal, tem 

sustentado que a sucessão de emprêsas pode operar-se no terreno trabalhista e, 

muitas vêzes, ser configurada apenas pela sucessão de caráter econômico, 

independentemente daqueles atributos ligados à figura da sucessão no direito 

comercial. 

 

A principal característica do direito trabalhista é a de ser fundamentalmente 

tutelar. 

 

Daí não se admitir, no direito operário, que sòmente haja sucessão quando se 

verifique a extinção da emprêsa. 

 

Não se discute que, considerando a estrita acepção jurídica da palavra sucessão 

no direito comum, o desaparecimento da firma seria o requisito essencial, mas 

aqui ela é investigada por um prisma objetivo, social, que decorre do sentido 

institucional da emprêsa, cujo sentido clássico foi alijado do direito do trabalho. 

Conseqüentemente, modificado ficou, desde logo, o conceito clássico de 

sucessão, que passou a ser caracterizada pela possibilidade de continuação da 

relação de emprêgo, independentemente da alteração jurídica por que tenha 

passado a emprêsa. 

 

Razões, há, pois, para afirmar, com segurança, que a venda de uma seção, fique 

preenchia determinados requisitos, implica em sucessão, bastando, para tanto, 

se transmita com ela o conjunto de meios materiais e imateriais a universitas 

rerum, que constituam a mesma seção. 

 

Vale salientar que a orientação da doutrina italiana, com referência aos direitos 

do empregado no caso de sucessão, sustenta que não é de todo indispensável 

que o estabelecimento seja transmitido na sua integridade, com o seu ativo e 

passivo. Basta que, na hipótese de mutação do titular, não haja interrupção 

apreciável no funcionamento do ente aziendale, que subsista a organização 

produtiva, com os mesmos processos comerciais, idêntica atividade comercial 

ou industrial. Em outras palavras: basta que, embora sem expressa convenção a 

respeito, o complexo orgânico constituído por um estabelecimento 
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comercial (azienda comerciale) passe com seus principais elementos, 

intrínsecos extrínsecos, de um titular a outro ("Diritto del Lavoro", vol. 9, 1935, 

parte II, página 342). 

 

A sucessão do direito trabalhista tem que, por fôrça, ser vista pelo prisma 

essencialmente econômico. O critério, pois, a adotar na fixação do conceito de 

sucessão de emprêsa não podia ser rigorosamente jurídico, de vez que a 

aceitação do conceito tradicional de sucessão e de modificação da firma (Cód. 

Comercial, arts. 10, nº 2, e 307), favoreceria certas fraudes. 

 

O que ocorreu na hipótese foi exatamente isto: a primeira recorrente não 

vendeu somente um certo número de máquinas; vendeu, sim, tôda a Seção 

Tipográfica, tôdas as matérias primas e ainda todas as encomendas pendentes 

de execução e a adquirente não comprou simplesmente algumas máquinas, 

mas, verdadeiramente, um estabelecimento, obrigando-se a dar cumprimento 

aos contratos anteriores, que constituíam ônus para a vendedora, e que 

passaram à responsabilidade da compradora. O perfeito estabelecimento 

constituído pela Seção Relevográfica, todo seu aviamento, seu aparato objetivo, 

suas máquinas, enfim, sua capacidade de obter lucros, se transferiu, e isto nos 

basta para configurar uma perfeita sucessão de emprêsa. Desnecessário nos 

parece, portanto, acrescentar o fato de os empregados terem continuado 

trabalhando sem qualquer solução de continuidade, percebendo os mesmos 

salários, em alguns casos com majoração, gozando férias aquêles que a elas 

tinham adquirido direito anteriormente, tendo a emprêsa sucessora dado plenas 

garantias de assumir a responsabilidade de seus contratos de trabalho, conforme 

documento existente nos autos. 

 

O insigne ministro CARLOS MAXIMILIANO, prefaciando o livro do 

procurador J. ANTERO DE CARVALHO, intitulado "Aspectos da Sucessão no 

Direito do Trabalho", assim se refere em certo trecho: 

 

"Decisivo se nos antolha BARASSI, volume II, nº 295, pág. 364: 

 



"Se o trabalhador se recusa a passar para o serviço do cessionário do negócio, 

deve demitir-se, observando as cautelas estabelecidas para tal caso, e 

renunciando, assim, a indenização da ancianidade. Em suma: a regra é que ao 

trabalhador é indiferente quem seja o dador do trabalho". 

 

Esta conclusão apresenta-se com profundo aspecto lógico; pois, em todo o 

contrato, as obrigações são recíprocas; se o novo patrão é obrigado a receber e 

manter os antigos empregados, êstes, por seu turno, são obrigados a ir. Se isto 

lhes não agrada, não se lhes reserva a opção entre as duas direções sucessivas, 

mas a renúncia das suas regalias e do emprêgo. 

 

Bem fundada, pois, nos parece a lição de PIETRO GASPARRI em "L'Azienda 

n'el Diritto del Lavoro", págs. 28-29. 

 

Por outro lado, cumpre notar, de passagem, que, por um paradoxo, o 

provimento dos recursos das emprêsas, como, entendemos, de inteira justiça, 

virá favorecer, em última análise, aos próprios reclamantes. Em verdade, a 

estabilidade da qual abriram mão para pleitear uma indenização, que em pouco 

tempo dissipariam, é o maior prêmio que a Justiça do Trabalho concede ao 

trabalhador. 

 

Quanto à nulidade argüida pela segunda recorrente, segundo nos parece, fica 

sem objetivo com o provimento dos recursos, revolvendo a lide desde o 

princípio. 

 

Isto pôsto: 

 

Considerando o mais que dos autos consta: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Superior do Trabalho, por maioria de votos, 

vencidos os Srs. ministros OLIVEIRA LIMA relator, GODÓI ILHA e 

ANTÔNIO CARVALHO em conhecer de ambos os recursos e, de meritis, em 

dar-lhes provimento para absolver as recorrentes da condenação imposta e 

julgar improcedente a reclamação. 

 

Tribunal Superior do Trabalho, 14 de agôsto de 1950. - Manuel Caldeira Neto, 

vice-presidente, no exercício da Presidência; Rômulo Cardim, relator ad hoc. 



 

Ciente. - Otávio de Aragão Bulcão, procurador. 

 

* 

 

GESTANTE - DESPEDIDA - AUXÍLIO-MATERNIDADE 

 

- A emprêsa gestante, despedida, sem justa causa no quinto mês de 

gravidez, tem o direito ao pagamento do auxílio-maternidade. 

 

Fábrica de Chinelos de Luxo de Abraham Rosner versus Emília Guerreiro 

 

Proc. n° 5.026-49 - Relator: MINISTRO GODÓI ILHA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e relatados êstes autos, em que são partes, como recorrente, Fábrica de 

Chinelos de Luxo de Abraham Rosner e, como recorrida, Emilia Guerreiro: 

 

A empregada trabalhou durante cêrca de oito meses - de 12 de abril de 1948 a 

28 de janeiro de 1949. Foi despedida mediante aviso prévio, quando, segundo 

alega, estava no quinto mês de gravidez. Pediu indenização pela dispensa. A 

primeira instância julgou procedente a reclamação e mandou pagar o auxílio-

maternidade. O acórdão recorrido confirmou a sentença da Junta, considerando 

que a empregada, quando foi despedida, se encontrava no quinto mês de 

gestação e às vésperas do prazo em que a lei assegura o auxílio-maternidade. E 

a emprêsa não ignorava a gravidez, conforme reconhece em 
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seu depoimento. A despedida teve, assim, o objetivo de fraudar a aplicação das 

normas legais concernentes à proteção da maternidade. 

 

O presente recurso é de autoria da empresa, está fundamentado nas letras a e b 

do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 



A fls. 42-45, a Procuradoria Geral da Justiça do Trabalho opina pelo 

conhecimento do recurso interposto, porque o acórdão malsinado foi proferido 

consoante a prova dos autos e o direito aplicável à espécie. 

 

É o relatório. 

 

VOTO: Conheço do recurso, dados os acórdãos divergentes, mencionados a fls. 

35. 

 

Mérito: A despedida não teve causa provada e a razão de que a má situação 

financeira da emprêsa obrigou-a a dispensar alguns empregados, não ficou 

provada. Adoto os fundamentos do acórdão recorrido e nego provimento. 

 

O prazo para o pagamento do auxílio, quando mantido o emprego, não se 

confunde com o prazo dentro do qual, dadas as circunstâncias, o intuito da 

fraude à lei pode ser admitido. 

 

Isto pôsto: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade de 

votos, em tomar conhecimento do recurso e, de meritis, por maioria de votos, 

em negar-lhe provimento. 

 

Tribunal Superior do Trabalho, 28 de agôsto de 1950. - Geraldo Montedônia 

Bezerra de Meneses, presidente; Percival Godói Ilha, relator. 

 

Ciente. - Gilberto Sobral Barcelos, procurador. 

 

* 

 

EMPREGADO - LICENÇA - ATO DE INDISCIPLINA 

 

- Negada a licença que solicitou, não pode o empregado ausentar-se 

acintosamente do serviço, sob pena de cometer ato de indisciplina e 

insubordinação, dando justo motivo para a rescisão do contrato de 

trabalho. 

 



Maria da Glória Mendes dos Santos versus Banco Sul Americano do Brasil S. 

A. 

 

Proc. nº 4.451-49 - Relator: MINISTRO DELFIM MOREIRA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e relatados êstes autos, em que são partes, como recorrente, Maria da 

Glória Mendes Santos e, como recorrido, Banco Sul Americano do Brasil S.A.: 

 

Maria da Glória Mendes dos Santos reclamou contra o Banco Sul Americano 

do Brasil S.A., alegando que foi admitida em 15 de junho de 1946 e que, em 2 

de fevereiro de 1499, por encontrar-se enfêrma, pediu ao Banco uma licença 

sem vencimentos, pelo prazo de 30 dias, que lhe foi concedida verbalmente 

pelo diretor Marcos de Sousa Dantas; que, retornando de seu tratamento, foi 

dispensada sob acusação de haver abandonado o serviço. Pleiteou o pagamento 

de indenização, aviso prévio e três dias de salários retidos. 

 

Contestou o reclamado a alegação da reclamante, afirmando que na referida 

data solicitou esta uma licença de 30 dias, sem vencimentos, sob fundamento, 

de necessitar de ausentar-se do Rio para acompanhar a família, em viagem pelo 

interior do pais; que é evidente que, se estivesse doente, não solicitaria licença 

sem vencimentos, conhecendo o direito que lhe assistia; que respondeu, não ser 

possível a licença, tendo, no dia seguinte, o pai da funcionária procurado o 

diretor para insistir no pedido, obtendo a mesma resposta, declarando, então, 

que esta sairia de qualquer forma, com ou sem licença, objetando o diretor que, 

nesse caso, seria dispensada; que, no dia 3 de fevereiro, à tarde, voltou ao 

Banco o pai da reclamante, trazendo um atestado, datado da véspera, no qual o 

médico do I. A. P. B. certificava que a reclamante se achava impossibilitada de 

trabalhar, por motivo de doença, devendo ficar afastada do serviço por 30 dias; 

que declarou o Banco que não se conformaria com o exame feito e solicitou 

uma junta médica, no dia 4 de fevereiro, porque a empregada aparentemente 

gozava ótima saúde e não se queixara de doença alguma; que comunicou à 

reclamante a recusa da licença e o apêlo à junta médica em carta de 4 do 

mesmo mês; que, em telegrama de 7, o Instituto solicitou ao Banco que 

providenciasse o comparecimento da reclamante a fim de ser submetida à junta 

médica no dia 10, às 15 horas; que, recebido o telegrama, incontinente o 



transmitiu à reclamante, não tendo esta comparecido ao exame marcado, 

deixando também de comparecer ao serviço desde o dia 4; que, procedendo 

dessa forma, praticou ato de indisciplina e abandonou o emprêgo 

acintosamente, o que dá justo motivo para a rescisão contratual, com 

fundamento nas alíneas h e i do art. 482 da Consolidação. Pediu fôssem os 

salários correspondentes aos três dias de serviço compensados com o aviso 

prévio que a reclamante devia dar. 

 

Juntou o reclamado os documentos de fls. 7 a 12. 

 

Foram ouvidos os depoimentos pessoais da reclamante e de um informante, 

tendo a 9ª Junta de Consolidação e Julgamento do Distrito Federal proferido a 

decisão de fôlhas 17, considerando não caracterizado o abandono, porque a 

ausência foi justamente da 29 dias, não atingindo os 30 dias fixados pela 

jurisprudência. Quanto à indisciplina, porém, julgou a mesma provada. 

Condenou a Junta o reclamado apenas ao pagamento de três dias de salário. 
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O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, de conformidade com o parecer 

da Procuradoria Regional, negou provimento ao recurso ordinário manifestado 

pela reclamante, para confirmar a decisão recorrida, em todos os seus têrmos. 

 

Daí o presente apêlo extraordinário, que procura fundeadouro nas letras a e b 

do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Alega a recorrente que a 

sentença de primeira instância, confirmada pelo acórdão regional, destruiu o 

valor de um atestado médico por simples conjecturas. Procura analisar todos os 

argumentos do acórdão e, para fundamentar o recurso, acentua que êste decidiu 

contra farta jurisprudência e, também, contra textos expressos de lei. Aponta 

acórdãos que julga divergentes (fôlhas 40) e entende que foram violados os 

arts. 136 do Cód. de Proc. Civil e 482, letra h, da Consolidação citada. 

 

A Procuradoria Geral opina pelo não conhecimento e confirmação do acórdão. 

 

É o relatório. 

 



VOTO: Carece de fundamento o apêlo. Em que pêse ao esfôrço 

demonstrado.nas razões de fls., não conseguiu a recorrente superar a preliminar 

de conhecimento. Os acórdãos trazidos a cotejo solucionaram casos que não se 

assemelham à espécie e desmerece vingar sua pretensão no que se refere à 

alegada violação dos textos legais citados. De fato, o conjunto das 

circunstâncias, evidenciado de modo absoluto no processo, demonstra que o 

aludido atestado médico, que a recorrente pôs em tamanho destaque no seu 

recurso, de forma alguma corresponde à realidade dos fatos. Os autos 

evidenciam que, no dia 2 de fevereiro, a recorrente solicitou licença sem 

vencimentos para acompanhar sua família a uma estação de águas. Sendo-lhe 

negada, porque acabava de gozar férias em janeiro, sem se queixar de ou 

aparentar qualquer doença, apareceu o atestado médico firmado por clínico do 

I. A. P. B. Imediatamente, o Banco não se conformou com o mesmo, tendo 

solicitado uma junta médica e, no dia marcado, a recorrente não compareceu 

para submeter-se a novo exame. Sem licença do empregador seguiu para São 

Lourenço, onde não consultou qualquer médico. De forma alguma, poderia ter 

abandonado acintosamente o serviço, motivo por que bem decidiu o acórdão 

quando considerou caracterizada a indisciplina e insubordinação, motivo 

bastante para justificar a despedida. 

 

Pelo exposto, não conheço do recurso. 

 

Isto pôsto: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Superior do Trabalho, unânimemente, em não 

tomar conhecimento do recurso. 

 

Tribunal Superior do Trabalho, 28 de agôsto de 1950. - Geraldo Montedônio 

Bezerra de Meneses, presidente; Delfim Moreira Júnior, relator. 

 

Ciente. - Gilberto Sobral Barcelos, procurador. 

 

* 

 

RECURSO - DEPÓSITO DA CONDENAÇÃO 

 



- Não determinando a lei um prazo como o fêz para as custas, prescreveu, 

contudo, o momento processual em que o depósito da importância da 

condenação deve ser feito antes da interposição do recurso. 

 

- Aplicação do parág. único do artigo 899 da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 

Organização Profissional de Assistência aos Proprietários e Comerciantes 

versus Geraldo Costa Bastos 

 

Proc. nº 2.483-50 - Relator: MINISTRO DELFIM MOREIRA 

 

ACÓRDÃO 

 

A Organização Profissional de Assistência aos Proprietários e Comerciantes, 

não se conformando com a denegação de seguimento ao seu recurso de revista, 

no processo de reclamação que lhe move Geraldo Costa Bastos, interpôs o 

presente agravo de instrumento. Alega que a denegação foi baseada na falta de 

depósito da importância da condenação, mas que tal depósito foi feito, embora 

posteriormente ao recurso de embargos para a Junta. Insiste em discutir o 

mérito, alegando que não é devido o pré-aviso ao reclamante, que contava 

apenas dois meses e oito dias de serviço. 

 

O despacho agravado é o seguinte: 

 

"Denego seguimento ao presente recurso de revista. Isto porque não foi 

desobedecido, nenhum texto legal. O recorrente tendo sido condenado ao 

pagamento em parte do pedido constante na inicial, embargou, da referida 

decisão. Não fêz, entretanto, o depósito da importância a que foi condenado - 

inferior a Cr$ 10.000,00 - sendo assim julgado deserto o seu recurso. O agravo 

interposto à própria Junta não foi provido, porque a falta ficara demonstrada. 

"Não houve, assim, violação da lei". 

 

A Procuradoria Regional, assistindo o menor agravado, contraminutou a fls. 5. 

 

E a Procuradoria Geral opina no sentido de ser negado provimento ao agravo. 

 



É o relatório. 

 

VOTO: Tendo sido condenado em parte do pedido constante da inicial, o ora 

agravante embargou de decisão da Junta, não fazendo, entretanto, o depósito 

prévio da importância da condenação, nos têrmos do parágrafo único do art. 

899 da Consolidação das Leis do Trabalho. Seu recurso foi julgado deserto, 

embora tenha efetuado posteriormente o depósito da quantia de Cr$ 655,00 a 

que fôra condenado. 

 

Intentando depois recurso de revista, teve o mesmo denegado pelo despacho 

recorrido. 

 

Alega agora o agravante que o depósito foi efetuado após o recurso, que não 

está deserto. 

 

Finalpag. 511 

 

A lei impõe o depósito antes da admissão do recurso, tanto que o legislador 

usou das expressões "só serão admitidos recursos", o que quer dizer que a 

garantia do depósito deverá estar consumada ao apresentar a parte seu apêlo. 

 

Se a lei não prescreveu um prazo, como o fêz para as custas, determinou, 

contudo, o momento processual em que o depósito deve ser feito: antes da 

interposição do recurso, que só será admissível provado o cumprimento da 

imposição legal. Do contrário, poderia a parte realizar o depósito em qualquer 

tempo, o que tornaria inútil o preceito do parágrafo único do art. 899 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Pelo exposto, nego provimento ao agravo. 

 

Isto pôsto: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Superior do Trabalho, unânimemente, em negar 

provimento ao agravo. 

 

Tribunal Superior do Trabalho, 15 de agôsto de 1950. - Manuel Caldeira Neto, 

vice-presidente, no exercício da Presidência; Delfim Moreira Júnior, relator. 



 

Ciente. - Otávio Aragão Bulcão, procurador. 
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Tribunais Regionais do Trabalho 

 

RECIBO DE QUITAÇÃO - COAÇÃO 

 

- O recibo de quitação, salvo vício que o invalide, exonera o empregador de 

responsabilidade. 

 

- A coação não se presume; exige prova convincente. A circunstância de o 

coagido não a argüir prontamente, mas apenas meses depois, fundamenta 

a presunção de que não existiu o vício. 

 

S. A. Martinelli versus Rafael Alemany 

 

Proc. nº 58-52 - Relator: JUIZ FERREIRA DA COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso ordinário, em que 

são partes, como recorrente, S. A. Martinelli, e, como recorrido, Rafael 

Alemany: 

 

Alegou Rafael Alemany, ao formular sua reclamação contra a S. A. Martinelli, 

que, em sendo despedido por esta, recebera as indenizações sem a inclusão, no 

cálculo de gratificação contratual e sem que lhe fôsse paga aquela referente ao 

exercício de 1953 e aos três meses decorridos do exercício de 1951. Que, sob 

forte coação econômica, dera à emprêsa quitação. Esse vício resultava de ser 

êle devedor à emprêsa, por empréstimo hipotecário, contraído para aquisição de 

casa própria, onde morava com sua família e cujas prestações se encontravam 

em atraso, à altura do despedimento. Pretendera ressalvar, no aludido recibo, o 

direito de reclamar contra a referida supressão, mas fôra obstado pela emprêsa. 

 



Contestando, alegou esta, juntando o recibo de quitação, que nenhuma coação 

sofrera o reclamante, e a melhor prova disso estava na confissão do próprio 

reclamante de que estava em atraso em sete prestações de seu empréstimo 

hipotecário, quando a emprêsa podia executar a hipoteca, sem necessidade de 

recorrer à dispensa do empregado. 

 

Foi ouvida uma testemunha arrolada pelo reclamante e juntados foram aos 

autos vários documentos por parte da reclamada. 

 

A MM. Junta, considerando que estava demonstrada a coarão alegada e, mesmo 

que assim não fôsse, seria nulo o recibo de quitação em face do estabelecido no 

art. 9° da Consolidação, e que, sendo a gratificação certa e habitual, durante 

todos os anos de vigência do contrato de trabalho, integrava os salários para 

todos os efeitos, acolheu a reclamação in totum. 

 

Daí o recurso, ordinário e tempestivo, interposto pela emprêsa inconformada, 

ao qual o reclamante opôs as contra-razões que se lhe seguem e sôbre a qual 

opinou a douta Procuradoria Regional, no sentido do provimento parcial para 

excluir a parcela relativa aos três meses do exercício de 1951. 

 

VOTO: Para julgar procedente a reclamação, a MM. Junta, em sua respeitável 

sentença, teve de remover o recibo de plena e geral quitação que se encontra a 

fls. 12 dos autos: "e, mediante êste recebimento, dou à Sociedade Anônima 

Martinelli plena, geral e rasa quitação de tôda e qualquer responsabilidade para 

comigo, que alcance a presente data, nada mais reclamando ou exigindo dela 

por, qualquer título que seja. Fê-lo por duas razões: coação e nulidade, face ao 

art. 9° da Consolidação; mesmo que aquela não houvesse ficado configurada, 

esta estava patente. 

 

Ora, diz o dispositivo citado que: 

 

"Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, 

impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente 

Consolidação". 

 

No entanto, não há na Consolidação nenhum preceito que fôsse ofendido ou 

violado pelo ato praticado pela emprêsa. Despedir o empregado, pagando-lhe as 



indenizações de lei é gesto assegurado ao empregador, não sendo estável o 

empregado. Considerar gratificações não ajustadas como ato de mera 

liberalidade também não se atrita com as disposições consolidadas, pois é o 

próprio reclamante que, em firmando o recibo de fls. 13, relativo à gratificação 

de 1949, reconhece que ela era extraordinário e a assinou sôbre estampilhas 

federais, e o § 2° do art. 457 da Consolidação estabelece que não integram os 

salários aquelas gratificações não ajustadas. A coincidência de reiteração e do 

valor da liberalidade não geram direito, como é indiscutível. 

 

Quanto à coação, data venia da MM. Junta, inexiste, por certo. O próprio bom-

senso o diz. Se alguém é coagido a tomar uma atitude contrária aos seus 

interêsses legítimos, tem meios de demonstrar a sua inconformidade. Mas êstes 

não são aquêles abraçados pelo reclamante. Não se compreende, como, forçado 

a assinar uma quitação que sua ilustração e seus conhecimentos sabiam 

perigosa e fatal aos seus interêsses, fôsse o reclamante esquecer de argüi-la por 

mais de seis meses, recalcando sua revolta de ludibriado, durante meio ano. 

Positivamente, o bom-senso repele essa atitude. Se verdadeira a coação, o 

reclamante sairia do escritório da emprêsa, diretamente, para esta Justiça ou 

para o cartório da Delegacia Policial mais próxima. 

 

Tem assentado a jurisprudência que a "coação" não se presume, precisando 

ficar 
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provada devidamente. Em que consistiu a prova do reclamante? No depoimento 

da testemunha de fls. 23, ex-empregado da emprêsa, que diz ter assistido à 

tentativa do reclamante em apor uma ressalva no recibo, no que fôra obstado 

pelo preposto da emprêsa que o atendia. Trata-se de um contador que, por fôrça 

de sua profissão, deve conhecer as leis e que sequer aconselhou o reclamante a 

vir à Justiça do Trabalho reclamar contra a coação, logo que se sentiu vítima 

dela. Positivamente, esta matéria de "coação" vai assumindo nesta Justiça um 

crescendo assustador... 

 

Isto pôsto: 

 



Acordam os juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por 

unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, por unanimidade, em dar-lhe 

provimento para julgar improcedente a reclamação. 

 

Distrito Federal, 3 de março de 1952. - Délio Barreto de Albuquerque 

Maranhão, presidente; Álvaro Ferreira da Costa, relator. 

 

Fui presente. - Claribalte Vasconcelos Galvão, procurador adjunto. 

 

* 

 

EMPREGADO - DESCONTO NOS SALÁRIOS - PREJUÍZOS AO 

EMPREGADOR - EXTRAVIO DE OBJETOS 

 

- Justifica-se o desconto nos salários do empregado, por prejuízos causados 

ao empregador, decorrentes da falta de comunicação do desaparecimento 

de objetos sob sua guarda, impedindo tomasse aquêle as providências 

cabíveis no caso. 

 

- AplicaÇão e inteligência do art. 462 da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 

Cia. Docas de Santos versus João Mussio 

 

Proc. nº 755-51 - Relator: JUIZ CAMPOS BATALHA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso ordinário (proc. TRT-755-

51), da comarca de Santos, neste Estado, em que é recorrente a Cia. Docas de 

Santos e recorrido João Mussio: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por 

maioria, contra o voto do Sr. juiz DÉCIO DE TOLEDO LEITE, em dar 

provimento ao recurso, para o efeito de julgar improcedente a reclamação. 

 

Custas pelo recorrido. 



 

I. Com assistência do respectivo sindicato de classe, alega João Mussio contra a 

Cia. Docas de Santos o seguinte: que a 31 de outubro de 1950 foi notificado de 

que devia pagar Cr$ 3.675,80 por falta de objetos em um engradado que para a 

dependência sob sua responsabilidade havia sido descarregado já com dita 

falta; que nenhuma responsabilidade lhe cabe, pois que o volume em aprêço foi 

carregado em 12-5-50 e transportado em vagão aberto do local de origem para 

o armazém sob sua responsabilidade, sem nenhuma fiscalização da emprêsa 

portuária, e descarregado apenas no dia seguinte; que, inexistindo dolo ou 

concordância de sua parte, deve ser suspensa a cobrança da mencionada 

importância e restituído o que já foi descontado. 

 

II. Em defesa (fls.), diz a reclamada: que o desconto foi justo e deve ser 

mantido; que o reclamante foi responsabilizado pela importância de Cr$ 

3.675,80, a ser descontada de seus salários, correspondente ao valor dos objetos 

roubados do volume 23, marca LLXCL, descarregado do vapor "Lóide 

Venezuela" e depositado no Pátio dos Volumes Pesados, dependência da qual o 

reclamante é fiel; que tal volume foi descarregado no armazém 13 e 

encaminhado para o aludido Pátio dos Volumes Pesados, onde foi entregue na 

manhã imediata; que, por ocasião da descarga de bordo do citado navio, apenas 

o madeirame do engradado estava avariado, mas a caixa que continha os 

citados objetos estava intata; que sòmente 3 dias após a entrega da carga ao 

Pátio dos Volumes Pesados é que a reclamada teve conhecimento da violação 

da caixa e roubo do seu conteúdo, pois o reclamante não fêz portuna 

comunicação do fato a seus superfores, muito embora alegasse que o volume já 

se achava violado e roubado quando entrou no Pátio dos Volumes Pesados; que 

o proceder irregular do reclamante impossibilitou a reclamada de averiguar 

convenientemente a ocorrência, sendo obrigada a indenizar o dono da 

mercadoria faltante. 

 

III. Na instrução, as partes prestaram depoimentos pessoais (fls.), sendo 

inquiridas três testemunhas do reclamante (fls.), bem como três da reclamada 

(fls.). O guarda-mor da Alfândega de Santos prestou esclarecimentos a fls. 

 

IV. Encerrada a instrução, as partes ofereceram memoriais e, preenchidas as 

formalidades da lei, a Junta de Conciliação e Julgamento, pela decisão de fls., 

julgou procedente a reclamação. 



 

V. Inconformada, recorreu a empregadora, em tempo hábil e forma legal, pelas 

razões de fls. O reclamante apresentou contra-razões e a douta Procuradoria 

Regional opinou pelo provimento do recurso. 

 

VI. Diz o reclamante, em seu depoimento, que é fiel do Pátio dos Volumes 

Pesados, sendo responsável por tôdas as mercadorias que se encontram 

depositadas nessa dependência, sendo mesmo responsável pela indenização de 

quaisquer prejuízos de 
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correntes de avarias, furtos e roubos. Afirma que constatou a violação do 

volume em aprêço ao dar entrada na dependência sob sua responsabilidade e 

telefonou ao armazém 13, do qual provinha a carga, mas como lá não estivesse 

o respectivo fiel êle falou com qualquer funcionário do mesmo armazém, não 

fazendo comunicação escrita aos chefes de seção. Explica a reclamada que o 

engradado contendo um trator se apresentava avariado, mas uma caixinha 

contendo ferramentas estava intata e depois foi violada, sendo que o reclamante 

comunicou essa violação apenas 3 dias após. 

 

VII. Pela informação do guarda-mor da Alfândega de Santos (fls.) verifica-se 

que o volume em aprêço, ao chegar ao armazém 13, só apresentava a avaria de 

madeiramento quebrado. Êsse volume ficou num desvio, como informam as 

testemunhas do reclamante, sob a fiscalização dos guardas; quando chegou ao 

Pátio dos Volumes Pesados já estava violada a caixa que contivera ferramentas. 

Até aí, portanto, nenhuma responsabilidade poderia ser atribuída ao reclamante. 

Êste, ao ter ciência de que o volume em aprêço fôra violado, tentou falar, ao 

fiel do armazém 13, mas não o encontrou, falando então, segundo seu 

depoimento, com um funcionário qualquer daquele armazém. O fiel do 

armazém 13, depondo a fls., diz ter recebido a comunicação do reclamante, mas 

ignora se foi no mesmo dia ou dias após ou se foi feita pelo próprio reclamante. 

A testemunha de fls: declara ter recebido comunicação do reclamante dois ou 

três dias após o recebimento dó volume, tendo o depoente esclarecido que só 

fôra constatada avaria na madeiramento do engradado. 

 



VIII. O reclamante, como responsável pelas mercadorias chegadas ao Pátio dos 

Volumes Pesados, tinha a obrigação, para ressalva de suas responsabilidades, 

de comunicar o roubo a seus superiores hierárquicos. Não provou, entretanto, 

houvesse feito qualquer comunicação imediata de molde a permitir à reclamada 

pronta verificação e apuração dos responsáveis pelo roubo. Diz o reclamante 

que comunicou o fato ao armazém 13, a um funcionário qualquer; mas, não 

provou havê-lo feito imediatamente. A testemunha de fls. refere ter recebido 

essa comunicação 2 ou 3 dias após. O fiel do armazém 13 não se lembra em 

que data foi feita a comunicação, nem se lhe foi, feita diretamente pelo 

reclamante, mas êste declara que a comunicação não foi feita ao próprio fiel do 

armazém 13 e que não tomou nenhuma outra providência além de telefonar a 

um funcionário qualquer do armazém 13, que o reclamante desconhece. Tôda a 

prova do reclamante gira em tôrno dêsse telefonema, mas a pessoa que o 

recebeu afirma que tal aconteceu 2 ou 3 dias após. 

 

IX. Seja, porém, como fôr, o fato é que o reclamante não fêz nenhuma 

comunicação imediata ao seu superior hierárquico para ressalva de suas 

responsabilidades como fiel do Pátio dos Volumes Pesados. 

 

X. Estabelece o art. 462 da Consolidação das Leis do Trabalho: 

 

"Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do 

empregado, salvo quando êste resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei 

ou de contrato coletivo. 

 

Parág. único. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, 

desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do 

empregado". 

 

O requisito do dolo, apontado no inciso legal, à semelhança do que ocorre no 

direito estrangeiro (cf., p. ex., RAMIREZ GRONDA, "El Contrato de Trabajo", 

1945, pág. 729; ERNESTO KROTOSCHIN, "Instituciones de Derecho del 

Trabajo"; vol. I, 1947, pág. 380), não se configura na espécie. Mas aqui se trata 

de hipótese especial, uma vez que, como fiel do Pátio dos Volumes Pesados, o 

reclamante era responsável pelas mercadorias entradas nessa dependência. A 

responsabilidade, no caso, era inerente às funções exercidas pelo reclamante e 

independia da ocorrência de dolo ou de prévia estipulação em convênio 



coletivo. É o próprio reclamante quem o confessa, a fls.: "que, em princípio, é 

verdade que o depoente é responsável por tôdas as mercadorias que se 

encontram depositadas na dependência de que é fiel; sendo mesmo responsável 

pela indenização de quaisquer prejuízos decorrentes de avarias, furtos e roubos; 

que tanto assim é que o depoente, como os demais fiéis, prestou fiança perante 

a reclamada". 

 

XI. Destarte, a responsabilidade do reclamante deflui da natureza do seu 

contrato de trabalho, sendo inerente ao exercício das próprias funções. Como 

acertadamente observou o saudoso mestre VASCO DE ANDRADE ("Atos 

Unilaterais no Contrato de Trabalho", 1943, pág. 164): "Há uma presunção de 

habilitação profissional dentro da qualificação em que o trabalhador é admitido 

à emprêsa; e, em face, dessa presunção contratual, todos os erros cometidos na 

prestação que lhe cabe, causando dano ao empregador, se terão por culposos. 

Como ato culposo, dele resulta o direito para o doador de trabalho a ser 

devidamente indenizado do prejuízo que sofrer, prejuízo êsse computável em 

dinheiro, como se dispõe para a estimação de perdas e danos, segundo o direito 

comum". 

 

XII. Na espécie sub judice, embora inexista dolo do reclamante, deixou, êle de 

comunicar imediatamente o fato a seus superiores hierárquicos, para ressalva 

de suas responsabilidades, tornando-se legítimos os descontos salariais, porque 

como observa a douta Procuradoria Regional "o recorrido era fiel do referido 

Pátio e não tendo reclamado no ato de receber a mercadoria, se 
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tornou responsável por ela, ou então estaremos incentivando o que pública e 

notòriamente vem acontecendo nos portos: a mercadoria desaparece sem que se 

saiba como, ficando lesados os importadores, os passageiros, o público em 

geral, em benefício de uma legítima societas sceleris, que impunemente age". 

 

XIII. Ex positis, merece provimento o recurso, para o efeito de ser a reclamação 

julgada improcedente. 

 

São Paulo, 2 de julho de 1951. - José Teixeira Penteado, presidente; Wilson de 

Sousa Campos Batalha, relator. 



 

Fui presente. - Luís Roberto de Resende Puech, procurador. 

 

* 

 

EQUIPARAÇÃO DE SALÁRIOS - CONTRATO PARA OBRA CERTA - 

AVISO PRÉVIO 

 

- Satisfeitos os requisitos do art. 481 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, devida é a equiparação salarial, pouco importando haja sido o 

empregado paradigma contratado para obra certa ou se encontre sob aviso 

prévio, pois, ainda que seja dispensado, permanece íntegro o direito à 

equiparação, bastando tenha havido contemporaneidade na prestação do 

trabalho. 

 

Graça Couto & Cia. Ltda. versus João da Silva Lopes 

 

Proc. 51-52 - Relator: JUIZ LOPES DE OLIVEIRA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso ordinário de nº 51, de 1952, 

sendo recorrente Graça Couto & Cia. Ltda., e recorrido João da Silva Lopes: 

 

Perante a MM. 3ª Junta de Conciliação e Julgamento desta Capital, assistido de 

seu sindicato de classe, reclamou João da Silva Lopes contra Graça Couto & 

Cia. Ltda., pleiteando equiparação salarial com os colegas que apontava. 

 

Alegou ser pedreiro e foi admitido em 1933, vencendo atualmente Cr$ 8,00 por 

hora, enquanto os paradigmas apontados vencem Cr$ 9,40. Defendeu-se a 

reclamada admitindo a igualdade de função entre o reclamante e o paradigma 

Marino Silveira, os quais produzem trabalho de igual valor, com igual 

perfeição técnica e quantidade; que a disparidade salarial, que se verificava, 

devia-se a cumprimento de sentença normativa, pois, enquanto na forma do 

venerando acórdão, o reclamante fazia jus ao aumento sôbre o salário de 

fevereiro de 1946, que era à época de Cr$ 4,70 a hora, o paradigma tinha-o 

calculado sôbre o salário da admissão - 1949 - sendo certo que ambos nesta 



data percebiam Cr$ 7,50 por hora. Além do mais, sendo o paradigma 

contratado para obra certa, não podia ser considerado, em relação ao 

reclamante, empregado efetivo, cuja obra estava em vias de conclusão, e o. 

paradigma sob aviso prévio. 

 

A MM. Junta, julgou procedente a reclamação pelos seguintes fundamentos: 

que, não distinguindo a lei os empregados pela forma pela qual são contratados, 

quando fala em equiparação, não havia como cogitar-se dessa diferença. O 

paradigma, embora fôsse contratado para obra certa, o fôra com prazo 

indeterminado, não concluindo a forma do contrato na estipulação do salário, 

que ficara sujeito ao regime comum. Não importava o fato da diferença salarial 

ser estranha à vontade do empregador, pois a lei não exige, na hipótese de 

equiparação, como condição, tenha sido o salário estipulado, ou objeto de 

contrato. Limita-se a estabelecer que, sendo idêntica a função, a todo trabalho 

de igual valor prestado ao mesmo empregador corresponderá igual salário. 

Nem o fato de o paradigma estar sob aviso prévio influía sob o direito 

pleiteado, pois o paradigma estava ainda ligado à emprêsa, só se tornando 

efetiva a rescisão após a decurso do prazo do aviso prévio. Reiterada a instância 

via do presente recurso ordinário, no qual se afirma não ser aplicável à espécie 

o art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, não contra-arrazoou o 

recorrido e a ilustrada Procuradoria também é de parecer favorável ao pedido, 

opinando assim pelo não provimento do recurso. 

 

É o relatório. 

 

VOTO: Não nega a recorrente a identidade de função e o igual valor da 

produção do recorrido em comparação ao paradigma. 

 

Nessas condições, tem inteira aplicação a norma estabelecida no art. 461 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, não importando o fato de ter sido o 

paradigma contratado para obra certa, de vez que, como reconhece a sentença, 

distinção ou restrição alguma faz o inciso legal citado quando fala em 

equiparação e, na hipótese, não há de cogitar-se da diferença que a lei não 

cogitou. Também o argumento de se encontrar o paradigma sob "aviso prévio" 

não procede, visto continuar o mesmo como empregado, e, ainda que não o 

fôsse mais, permaneceria sem alteração o direito do recorrido, pois a lei não 

exige seja atual a prestação de serviços dos empregados, bastando para isso 



tenha havido apenas contemporaneidade, na citada prestação de serviços, como 

salienta a ilustrada Procuradoria. 

 

Confirmo a sentença pelos seus próprios fundamentos. 

 

Isto pôsto: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por 

maioria, em 
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negar provimento ao recurso interposto para confirmar a sentença recorrida. 

 

Distrito Federal, 13 de fevereiro de 1952. - Délio Barreto de Albuquerque 

Maranhão, presidente; Mário Lopes de Oliveira, relator. 

 

Fui presente. - Jorge do Régo Monteiro Faveret, procurador adjunto. 

 

* 

 

EMPREGADO - EMBRIAGUEZ - DISPENSA 

 

- A embriaguez em serviço, para justificar a dispensa do empregado, há de 

provar-se cabalmente. 

 

José Joaquim de Sousa versus Christiani Nielsen - Engenheiros e Construtores 

S. A. 

 

Proc. nº 67-52 - Relator: JUIZ FERREIRA DA COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos, os presentes autos de recurso ordinário, em que 

são partes, como recorrente, José Joaquim de Sousa e, como recorridos, 

Christiani Nielsen - Engenheiros e Construtores S. A.: 

 



Alegando injusto despedimento, José Joaquim de Sousa reclamou contra 

Christiani Nielsen - Engenheiros e Construtores S. A., pedindo pagamento de 

salários, aviso prévio e indenização. 

 

A reclamada pagou os salários na audiência e contestou a reclamação, 

afirmando que o reclamante chegava constantemente embriagado ao serviço, 

tendo sido observado, sem corrigir-se e, por fim, nesse lastimável estado, 

tentara agredir o encarregado, razão por que fôra despedido. 

 

A MM. Junta, devidamente instruído o processo e inconciliáveis as partes, 

decidiu pela improcedência da reclamação, considerando que, embora não 

houvesse ficado perfeitamente caracterizada a tentativa de agressão ao superior 

hierárquico, o fato de se apresentar o reclamante, habitualmente, em estado de 

embriaguez ao serviço; ensejava a dispensa. Daí o recurso ordinário, 

tempestivamente interposto pelo reclamante, que obteve gratuidade das custas. 

 

A douta Procuradoria Regional opinou pelo conhecimento e provimento do 

apêlo, sob fundamento de que "a prova produzida pela defesa, para nós, não é 

de molde a caracterizar a falia atribuída ao vencido". 

 

VOTO: Preliminarmente, deve ser conhecido o recurso que observou as 

formalidades legais. 

 

De meritis - É de ser provido o recurso, tal como opinou o digno Dr. 

procurador MENDES PIMENTEL. Com efeito, a contestação girou em tôrno 

de indisciplina e embriaguez em serviço. A indisciplina não ficou 

absolutamente provada nem mesmo pelo próprio encarregado que ia sendo 

vítima da agressão, segundo a emprêsa, como se pode ver de seu depoimento a 

fls. 6. Apenas, por medida de precaução, tirara-lhe o martelo que, como 

carpinteiro, é uma de suas ferramentas. A embriaguez não ficou provada, como 

seria indispensável. A emprêsa declarou, na contestação, que o reclamante 

habitualmente chegava ao serviço embriagado, já tendo sido repreendido sem 

resultado. Não fêz prova dessa repreensão e a habitualidade não foi 

demonstrada. Só por só, embriagado em serviço, seria justa causa para a 

rescisão. O fato é que êsse lastimável, estado não ficou provado. Enquanto as 

testemunhas do reclamante, a primeira das quais imprestável por se haver 

declarado amigo íntimo, afirma que o reclamante nunca se embriagou, e é de 



notar-se que à segunda testemunha é antiga na emprêsa, as testemunhas 

arroladas por esta, divergem sôbre o assunto, ora afirmando que ouviram dizer, 

ora que o reclamante se embriagara uma vez, outra duas vêzes e assim por 

diante. A verificação do estado de embriaguez é facílima, bastando chamar um 

médico para o atestar. Sem uma prova convincente, não é possível demitir o 

empregado. Dou, por isso, provimento ao apêlo, para julgar o pedido 

procedente, quanto a aviso prévio e indenização. 

 

Isto pôsto: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por 

unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, por unanimidade, em dar-lhe 

provimento para julgar procedente o pedido, quanto a aviso prévio e 

indenização. 

 

Distrito Federal, 15 de fevereiro de 1952. - Délio Barreto de Albuquerque 

Maranhão, presidente; Álvaro Ferreira da Costa, relator. 

 

Fui presente. - Carlos Mendes Pimentel, procurador adjunto. 

 

* 

 

CONTRATO DE TRABALHO - PERÍODO DE EXPERIÊNCIA - 

INCLUSÃO NO TEMPO DE SERVIÇO 

 

- O período de experiência se inclui do tempo de serviço do empregado. 

 

Schaeffer & Filhos versus Gyula Nagy 

 

Proc. nº 863-51 - Relator: JUIZ TOLEDO LEITE 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso ordinário, entre partes, 

como recorrente Schaeffer & Filhos e recorrido Gyula Nagy: 

 



Acordam os juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por 

unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso 
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curso para serem excluídas da condenação as verbas relativas à indenização e 

aviso prévio e determinar, quanto ao mais, seja apurado em execução de 

sentença, com aplicação de utilidade de moradia. O Sr. juiz WILSON 

BATALHA excluía a verba de utilidade, para o efeito de cálculo das horas 

extraordinárias. 

 

Custas em proporção. 

 

Alega o reclamante, ora recorrido, que em 12 de outubro de 1949, foi admitido 

aos serviços da reclamada, com o ordenado de Cr$ 2.400,00 mensais e mais 

residência, cujo valor locativo é de Cr$ 600,00 mensais, e que em 30 de 

outubro de 1950 a empregadora lhe deu aviso prévio, sem motivo justo; que o 

reclamado não lhe pagou os salários de novembro até o final do aviso prévio, 

nem indenização, nem férias e tampouco as horas extraordinárias trabalhadas. 

Pede, portanto, a condenação da emprêsa na referida indenização, férias de 20 

dias, saldo de salários de novembro e 64 horas extras, tudo no total de Cr$ 

8.160,00. 

 

Defende-se a reclamada às fls., alegando o seguinte: que o reclamante foi 

admitido em 19 de abril de 1950 e não como alega na inicial; que o saldo de 

salários é de Cr$ 1.880,00, conforme envelope que apresenta para o devido 

pagamento; que o reclamante não tem direito às horas extras pedidas e nem ao 

período de férias pleiteado que o reclamante foi despedido por justo motivo, 

por ser péssimo empregado, estragando propositadamente material e 

ferramentas, muito confiado, não respeitando sequer as famílias onde 

trabalhava como pintor; que o reclamante não tinha moradia, mas apenas 

morava em casa do reclamado, provisòriamente, até arranjar moradia. 

 

Produzidas as provas, foram tomados os depoimentos das partes e ouvidas 

testemunhas. As partes juntaram documentos. Pela sentença de fls. a MM. 

Junta julgou procedente o pedido, condenando a emprêsa na indenização, 

férias, salários já pagos em audiência, horas extraordinárias e custas do 



processo. Inconformada, recorre a reclamada, contra-arrazoando o reclamante. 

A douta Procuradoria opina pela manutenção do julgado. 

 

É o relatório. 

 

O depoimento pessoal da recorrente é uma confissão de que o reclamante, antes 

de ser definitivamente registrado, já prestava serviços à emprêsa, embora a 

título de experiência. É jurisprudência pacífica que o período de experiência se 

inclui no tempo de serviço do empregado, quando êste posteriormente é 

admitido definitivamente. Entretanto, a justa causa para a despedida está 

plenamente provada com os depoimentos das testemunhas de fls., sendo que o 

reclamante apenas ouviu uma testemunha de fls., que já havia deixado os 

serviços da emprêsa quando o reclamante cometeu as faltas mencionadas pela 

testemunha de fls. 

 

Nessas condições, estando confessado pela reclamada as horas extraordinárias e 

utilidade de moradia, em seu depoimento de fls., horas extras apenas prestadas 

em setembro de 1950, é de se dar provimento parcial ao recurso para excluir da 

condenação a verba relativa à indenização por despedida, dada a justa causa 

provada, ficando determinado que as verbas de férias e horas extraordinárias 

prestadas em setembro de 1950 sejam apuradas em execução, levando-se em 

conta as utilidades de moradia, que deve também ser avaliada e apurada em 

execução, não podendo ser admitido o valor arbitrário dado pelo reclamante em 

sua inicial. 

 

São Paulo, 20 de agôsto de 1951. - Télio da Costa Monteiro, vice-presidente 

em exercício; Décio de Toledo Leite, relator. 

 

Fui presente. - José Paulo Vieira, procurador. 

 

* 

 

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - TRABALHADORES 

AUTÔNOMOS 

 



- Fazem jus ao repouso semanal remunerado os trabalhadores autônomos 

que trabalham sob a direção de sindicato, caixa portuária ou entidade 

congênere. 

 

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Armazenador no Espírito Santo 

versus Antenor Guimarães & Cia. Ltda. 

 

Proc. n° 208-52 - Relator: JUIZ FERREIRA DA COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso ordinário, em que 

são partes, como recorrentes, reciprocamente recorridos, Sindicato dos 

Trabalhadores no Comércio Armazenador no Espírito Santo e Antenor 

Guimarães & Cia. Ltda.: 

 

Ajuizada a reclamação, versando pagamento do repouso remunerado aos 

trabalhadores que prestaram serviços à reclamada, arregimentados pelo 

Sindicato reclamante, a MM. Junta de Vitória, pelo voto prevalente de seus 

ilustres vogais, acolheu a exceção de incompetência desta Justiça do Trabalho 

para dirimir a lide, contrariando a orientação do honrado presidente da MM. 

Junta. 

 

Êste Tribunal, porém, deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo 

Sindicato e, como se vê do venerando acórdão de fls. 82, reconheceu, 

unânimemente, a competência da Justiça do Trabalho, determinando à MM. 

Junta julgasse o mérito. 

 

Voltam, agora os autos com dois recursos ordinários e tempestivos. O 

interposto pelo Sindicato reclamante afirmando que a veneranda sentença da 

MM. Junta, mandando excluir os salários, relativos a horas extraordinárias, 

violava disposição expressa na lei número 
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605, de 5 de janeiro de 1949. Explica, com meridiana clareza, que não há, a 

rigor, tais serviços extraordinários. Êles são prestados de acôrdo com a 



necessidade do momento e que o art. 3º da precitada lei estabelece que a 

remuneração do repouso semanal dêsses trabalhadores é devido na razão dos 

"salários efetivamente percebidos". 

 

O apêlo da emprêsa demonstra sua inconformidade total com a respeitável 

decisão da MM. Junta. Diz, preliminarmente, que ela aceitou o laudo pericial 

de fôlhas, que, embora subscrito por contador habilitado, não tivera o exame 

dos livros respectivos procedidos pelo mesmo profissional e sim por um de 

seus auxiliares, não habilitado. 

 

No mérito, entende que a remuneração do repouso dos trabalhadores 

reclamantes só é devido depois da regulamentação da lei: ao demais, acolher o 

pedido seria uma distinção odiosa entre os "empregados", cuja remuneração do 

repouso está condicionada à freqüência integral da semana anterior, e referidos 

trabalhadores semi-autônomos, trabalhando agrupados em sindicato, ora para 

um, ora para outro estabelecimento ou emprêsa; que o direito de tais 

trabalhadores era apenas em relação ao salário mínimo regional vigente; que a 

condenação que sofreu, gerada do confuso laudo pericial, obrigara-a a pagar 

repouso, sôbre, inclusive, taxas que não são nem nunca foram salário. 

 

Finalmente, concluindo as razões do apêlo, afirmam que deve ser, em última 

análise, revisto o cálculo para efeito de se considerar devido o repouso a partir 

da regulamentação, na base do salário mínimo, acrescido de um sexto por 

cento. 

 

A respeito dos dois recursos, opinou a douta Procuradoria Regional pelo 

conhecimento e não provimento de ambos. 

 

VOTO: O ilustre juiz relator, Dr. FONTENELE, votou pela rejeição da 

preliminar, e, de meritis, pela confirmação do julgado. 

 

Lamento divergir de S. Exª e o faço pelos seguintes fundamentos. A sentença 

recorrida, data venia, não apreciou com a segurança habitual a questão que lhe 

foi submentida. Está, de fato, algo confusa e enseja, à evidência, a interposição 

de ambos recursos. Aquêle interposto pelo Sindicato reclamante merece 

acolhida integral. Com efeito, em se tratando de serviços prestados, não por 

"empregados", mas por trabalhadores autônomos, embora agrupados em 



sindicato. não há falar em "horas extraordinárias". O serviço é prestado de 

acôrdo com as necessidades de momento. E como que uma empreitada que o 

Sindicato trata com a emprêsa interessada, de conformidade com as tabelas 

vigentes, e que é executado pelos seus associados, que dêle, Sindicato, ou das 

emprêsas, "não são empregados". 

 

Quanto ao recurso interposto pela emprêsa, não houve qualquer divergência 

quanto à preliminar, aliás veladamente suscitada: unânimemente, o Tribunal 

rejeitou, mesmo porque não tem qualquer fundamento legal. Os peritos podem 

valer-se de seus auxiliares, em se tratando de perícias contábeis e desde que 

assinem os laudos, assumindo a responsabilidade do que lá está consignado, 

nenhuma nulidade existe. 

 

No mérito, insiste a recorrente em que só depois da regulamentação é que a lei 

nº 605, de 5 de janeiro de 1949, teve vigência. 

 

Essa matéria tem sido amplamente debatida nos Tribunais do Trabalho. A 

regulamentação tornou-se necessária apenas e exclusivamente em relação ao 

disposto no artigo 8° da lei. Pouco importa que tal regulamentação houvesse 

sido ampliada, até porque, como sabemos todos, os decretos do Poder 

Executivo não têm fôrça suficiente para modificar, ab-rogar, derrogar ou 

revogar as disposições da lei legislativa que mereceu, também, a sanção do 

Executivo. Mas, de que está em plena vigência a lei nº 605, de 5 da janeiro de 

1949, "desde a data de sua publicação" (14 de janeiro de 1949), não há mais 

dúvida possível. 

 

Ora, a êsse respeito cabe demonstrar o primeiro engano da respeitável sentença, 

visto que, apesar de no considerando a haver dito precisamente que a lei 

questionada estava em vigor desde a data de sua publicação, já na letra f aceita, 

sem restrição alguma, o laudo pericial que apurou o montante devido, desde a 

data da promulgação, isto é, desde 5 de janeiro de 1949. 

 

Alegou, também, a sentença reclamada que a perícia havia nos seus cálculos, 

"taxas" que não são "salário". A respeito, a MM. Junta nada disse em sua 

respeitável decisão e, a meu ver, torna-se indispensável joirar tais "taxas", se de 

fato existem, porque sôbre elas não pode recair a remuneração do repouso 

semanal. Êsse, data venia, o segundo reparo. Finalmente, não sendo 



convenientemente claro o laudo pericial, principalmente no que diz respeito a 

importâncias pagas, depois de 20 de setembro de 1949, pela emprêsa 

reclamada, à guisa de remuneração do repouso semanal há inteira conveniência 

de fixar, nesta assentada de julgamento, aquilo que, de fato e de direito, devido 

é pela emprêsa, em relação ao reclamado na inicial, conforme venha a ser 

apurado na execução. 

 

Têm os trabalhadores, representados pelo Sindicato, direito a: 1°) um sexto das 

importâncias efetivamente pagas pela emprêsa reclamada, exclusivamente 

como "salários", inclusive aquêle prestado em qualquer hora ou momento, 

posteriormente a 14 de janeiro de 1949 e até 20 de setembro de 1949, data em 

que a emprêsa começou a pagar êsse repouso usando um critério que não é o 

legal; 2º) diferença entre o que devia ter sido pago, adotando o critério do item 

1º e as importâncias efetivamente pagas pela emprêsa, a título de repouso 

semanal remunerado, depois de 20 de setembro de 1949. 
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Por êsses fundamentos, conhecidos ambos os recursos e rejeitada a preliminar 

de nulidade do laudo pericial, dou provimento integral ao recurso do Sindicato 

e, em parte, ao da emprêsa, para determinar que, na execução da sentença, 

sejam apurados os direitos dos reclamantes, de conformidade com o que fica 

expresso nos itens 1° e 2° precitados. 

 

Isto pôsto: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por 

unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos e rejeitar a 

preliminar de nulidade argüida pela emprêsa e, de meritis, por maioria de votos, 

em dar provimento ao recurso do Sindicato, primeiro recorrente, e, em parte, ao 

recurso da emprêsa, segunda recorrente, nos têrmos do voto do juiz 

FERREIRA DA COSTA, que fica designado para redigir o acórdão. 

 

Distrito Federal, 12 de março de 1952. - Délio Barreto de Albuquerque 

Maranhão, presidente; Álvaro Ferreira da Costa, relator designado. 

 

Fui presente. - Jorge do Rêgo Monteiro Faveret, procurador adjunto. 



 

* 

 

FALTA GRAVE - DECLARAÇÕES A JORNAL LESIVAS A HONRA E 

BOA FAMA DO EMPREGADOR - DISPENSA 

 

- A imprensa não é órgão competente para conhecer das relações de 

trabalho. Comete, assim, falta grave o empregado que dela se socorre 

visando desacreditar seu empregador. 

 

Cia. Vidraria Santa Marina versus Adão Alexandre de Oliveira 

 

Proc. nº 910-51 - Relator: JUIZ COSTA MONTEIRO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e examinados os presentes autos de recurso ordinário, desta Capital, em 

que figuram Cia. Vidraria Santa Marina e Adão Alexandre de Oliveira, 

respectivamente, como recorrente e recorrido: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por 

maioria, em dar provimento ao recurso para julgar improcedente a reclamação. 

 

Custas pela reclamante. 

 

Vencido o Sr. juiz ÁLVARO GONÇALVES CAÇADOR, que negava 

provimento ao recurso. 

 

I. Adão Alexandre de Oliveira, alegando ter sido despedido injustamente dos 

serviços da Cia. Vidraria Santa Marina, para quem trabalhou de 7-12-1944 a 8-

3-1950, mediante o salário de Cr$ 5,40 por hora, reclama pagamento de 

indenização e aviso prévio, além de saldo de salário, montando o seu pedido a 

Cr$ 8.510,40. 

 

II. A reclamada, após pagar ao reclamante o saldo de salário, alega em sua 

defesa que o queixoso foi despedido com justa causa ao fazer declarações ao 

jornal "A Hora", e que foram publicadas, tidas como infamantes à emprêsa. 



 

III. O reclamante, em depoimento, declara que de fato compareceu à redação 

do jornal "A Hora", fazendo uma reclamação contra a reclamada, reclamação 

essa que foi publicada, ratificando os seus dizeres. 

 

IV. A reclamada, em depoimento, confirmou suas alegações de contestação, 

adiantando que o reclamante mentiu ao jornal e por êsse motivo foi despedido. 

 

V. Três testemunhas apresentou o reclamante, declarando tôdas ser verdade 

tudo quanto consta da referida publicação. 

 

VI. Duas testemunhas apresentou a reclamada, declarando ambas não ser exato 

quanto afirmou o reclamante na publicação feita pelo jornal em questão. 

 

VII. A fls. consta informação do Departamento Estadual do Trabalho, 

precisando que no decurso do ano de 1950 nenhuma infração foi registrada pela 

seção competente dêsse Departamento com relação ao trabalho de menores na 

Cia. Vidraria Santa Marina. 

 

VIII. A fls. consta informação do MM. juiz de Menores, precisando que em 

deligência que realizou pessoalmente na reclamada, constatou a presença de 12 

menores de menos de 18 anos no serviço de transportar Vidros, junto aos 

fornos de alta temperatura, na execução de trabalho perigoso e prejudicial à sua 

saúde e à integridade física dos menores, razão pela qual solicitou a abertura de 

rigoroso inquérito junto ao Departamento Estadual do Trabalho, contra o citado 

estabelecimento industrial. 

 

IX. Encerrada a instrução do processo, foi proferida decisão pela procedência 

da reclamação. 

 

X. Inconformada, recorre a reclamada insistindo na defesa apresentada, tendo 

contra-arrazoado o reclamante e opinado a douta Procuradoria Regional pelo 

provimento do recurso. 

 

XI. O reclamante não nega houvesse se apresentado ao jornal "A Hora" 

formulando declarações que, não resta a menor dúvida, contêm elementos 

lesivos da boa fama da reclamada. 



 

XII. A acusação não ficou por qualquer forma demonstrada nos autos. A 

informação do MM. juiz de Menores, na qual se louvou a MM. Junta a quo, 

não esclarece se os menores a que S. Exª se refere estavam sendo empregados 

pela reclamada em serviço noturno, como quer fazer crer o reclamante. 

 

XIII. Ainda que verdadeira a nota publicada, "a imprensa não é órgão 

competente 
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para conhecer das relações de trabalho", como bem salientou em seu parecer a 

douta Procuradoria Regional, cometendo falta grave aquêle que, empregado, 

dela se socorre visando desacreditar seu empregador. 

 

XIV. Por êsses fundamentos, é dado provimento ao recurso, julgada 

improcedente a reclamação e condenado o reclamante nas custas. 

 

São Paulo, 16 de agôsto de 1951. - Hélio Tupinambá Fonseca, presidente 

substituto regimental; Télio da Costa Monteiro, relator. 

 

Fui presente. - Reginaldo Allen, procurador. 

 

* 

 

DISPENSA - BAIXA NA CARTEIRA PROFISSIONAL - PROVA 

TESTEMUNHAL 

 

- Se a baixa na carteira profissional se opera por insistência do empregado, 

a rescisão do contrato de trabalho não pode acarretar ônus para o 

empregador. 

 

- O valor da prova testemunhal não se subordina ao número dos 

depoimentos, senão ao complexo de condições decorrentes da natureza do 

conhecimento que revelem relativamente aos fatos controvertidos na 

causa. 

 



Darci de Oliveira Garcia versus Armazém Bandeirante (Dias Irmão) 

 

Proc. nº 136-52 - Relator: JUIZ PIRES CHAVES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso ordinário, de nº 136, de 

1952, sendo recorrente Darci de Oliveira Garcia e recorrido Armazém 

Bandeirante (Dias Irmão): 

 

Acordam os juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por 

maioria, vencido o relator, negar provimento ao recurso. 

 

Custas ex lege. 

 

A prova colhida através da instrução faz ressaltar essa incoerência: as 

testemunhas do reclamante dizem que fôra êste despedido; as do empregador, 

depondo em sentido contrário, asseguram que a baixa na carteira profissional se 

verificou a rôgo do empregado, donde o pressuposto de que se despedira 

livremente. 

 

A veneranda decisão recorrida, atenta às circunstâncias do caso, acabou pela 

improcedência da reclamação, forte no depoimento de fls. 12, prestado por um 

aluno da Faculdade de Ciências Econômicas, conceituado como "firme, claro e 

convincente". 

 

Daí o presente recurso ordinário, no qual o recorrente insiste na demonstração 

do seu direito à indenização, porquanto evidenciada a despedida por não haver 

o reclamado permitido que trabalhasse depois que retornou do Exército. 

 

Na formação do convencimento, mais que o número, influi a qualidade dos 

testemunhos. Em tema de prova, sòmente a qualidade dos depoimentos tem 

fôrça de verdade, por dizer de perto com o complexo de condições decorrentes 

da origem e natureza dos conhecimentos das testemunhas em relação ao caráter 

dos fatos probandos. 

 



Na espécie dos autos, muito não é concluir no sentido da respeitável sentença 

de primeira instância. Os argumentos ali expendidos bem se ajustam à 

prudência, cota que foi decidida a causa. 

 

Depois de desincorporado do Exército, o recorrente pedira baixa do emprêgo, 

por deliberação espontânea, relutando o empregador em o fazer, como disseram 

as suas testemunhas. Certamente, essas informações sôbre a inexistência da 

despedida põem em dúvida a afirmação do empregado, até porque o ônus da 

despedida a êste cabia. Haveria, portanto, em se tratando de rescisão que 

acarreta ônus para o empregador, de ser oferecida prova cabal, irretorquível e 

terminante. 

 

Encarada em face da lei, a prova do reclamante é precária, tanto mais porque da 

sua avaliação não se infere a certeza daquilo que pretendeu provar. A sentença 

recorrida merece, por isso, plena confirmação, por haver ajustado o seu 

convencimento em prova mais adequada à realidade dos autos, e em 

consonância com a posição das partes na elucidação da verdade. 

 

Distrito Federal, 14 de março de 1952. - Délio Barreto de Albuquerque 

Maranhão, presidente; César Pires Chaves, relator designado. 

 

Fui presente. - Carlos Mendes Pimentel, procurador adjunto. 

 

* 

 

SALÁRIO - TAREFEIRO 

 

- Ao tarefeiro é garantida a média perfeita do salário, justificando a 

rescisão do contrato de trabalho a redução que o atinja sensivelmente. 

 

Antônio Alves de Oliveira e outros versus Fábrica Brasileira de Artigos 

Fotográficos Exata 

 

Proc. nº 44-52 - Relator: JUIZ LOPES DE OLIVEIRA 

 

ACÓRDÃO 

 



Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso ordinário, de nº 44, de 

1952, sendo recorrente Antônio Alves de Oliveira e outros e recorrida Fábrica 

Brasileira de Artigos Fotográficos Exata: 

 

Perante a MM. Junta de Petrópolis, reclamaram Antônio Alves de Oliveira e 

outros, relacionados na inicial, contra a Fábrica Brasileira 
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de Artigos Fotográficos Exata, alegando que são tarefeiros, e a reclamada 

modificou-lhes o sistema de remuneração, o que lhes tem trazido sérios 

prejuízos. Pediram que lhes fôsse garantido o trabalho por tarefa ou, em caso 

contrário, fôsse garantido uma diária na base do que percebem trabalhando, 

normalmente por empreitada. 

 

Defendeu-se a reclamada, dizendo que, em virtude de acôrdo verbal vigente há 

vários anos, se comprometera a garantir aos reclamantes uma diária mínima. 

Assim, embora os reclamantes trabalhem por tarefa, sempre que não há tarefa a 

executar são êles remunerados à base daquela diária, conforme demonstrava 

com o quadro apresentado, onde se via que no mês de outubro êles perceberam 

mais do que a média dos seis últimos meses. O que havia era certa 

incompreensão dos reclamantes. 

 

A MM. Junta, considerando que, no caso do tarefeiro, o empregador sòmente é 

obrigado a garantir ao empregado o salário mínimo legal, e, no caso dos autos, 

segundo o quadro oferecido pela reclamada e aceito pelos reclamantes, a êstes 

foi garantida a média salarial dos últimos seis meses, a qual era muito superior 

ao salário mínimo, julgou improcedente a reclamação. 

 

Inconformados, recorrem os reclamantes pretendendo a reforma do julgado, 

alegando que já em reclamação anterior fôra admitida uma diminuição dos 

salários, não se justificando, por injusta e perigosa, sobretudo, nova 

diminuição, a quanto importava a decisão da Junta, constituindo a mesma uma 

válvula escapatória para que a reclamada possa reduzir os salários dos seus 

empregados como vem acontecendo. Que o Tribunal desse provimento ao 

recurso. 

 



Contra-arrazoado o recurso, opinou a ilustrada Procuradoria pela, confirmação 

do julgado. 

 

É o relatório. 

 

VOTO: Os reclamantes são tarefeiros e como tal pedem que lhes seja garantida 

a média do salário da tarefa; em outras palavras, pretendem que lhes seja 

garantido, como tarefeiros que são, o trabalho por tarefa e, na falta desta, uma 

diária na base do que percebem trabalhando, normalmente, por tarefa. 

 

A MM. Junta, sob entender que o empregador sòmente está obrigado a garantir 

ao empregado o salário mínimo local, sendo que na hipótese, fôra garantida a 

média salarial dos últimos seis meses, a qual era superior ao salário mínimo, 

julgou improcedente a reclamação. 

 

Data venia divergimos dêsse entendimento, por isso que ao tarefeiro é 

garantida a média do salário por tarefa e não o resguardo, apenas, do direito ao 

salário mínimo legal, mesmo porque a redução que afetar sensivelmente os 

vencimentos dá motivo, nos têrmos da lei, à rescisão do contrato de trabalho. 

 

O entendimento da MM. Junta viria permitir o abuso, a burla à lei, que não 

permite a redução do trabalho, sendo êste por peça ou tarefa, quando a mesma 

afetar sensivelmente a importância dos salários, considerando mesmo o evento 

como motivo para a rescisão do contrato. 

 

Alegou a reclamada que não diminuiu o serviço, apenas racionalizara a 

produção, mercê da adoção de maquinismos mais aperfeiçoados e modernos e 

métodos de trabalho mais científico, tudo resultando numa diminuição de 

esforços em benefício do operário. 

 

O fato de ter a emprêsa adotado maquinaria mais aperfeiçoada e moderna e 

métodos de trabalho mais científicos, melhorando sua produção, não lhe dá o 

direito de reduzir a tarefa ou modificar a seu bel-prazer a forma de pagamento. 

É que a emprêsa, a par dêsses alegados melhoramentos, exige dos reclamantes 

o trabalho por diária, a qual atinge a 50% do horário semanal, com grandes 

prejuízos para os mesmos, visto que os salários deviam ser pagos em função, da 



tarefa realizada, e não pelo fator tempo, ou seja, por dia de trabalho, como 

sucede. 

 

Evidentemente que isso só beneficia a emprêsa, em detrimento dos legítimos 

interêsses dos empregados, pois, pagando pura e simplesmente 50% de horário 

semanal, na base de diária, ou seja, um ordenado fixo por dia, reduz 

sensivelmente dos mesmos, o que não está certo, por ilegal. 

 

Com a decisão da MM. Junta, pode a emprêsa de seis em seis meses reduzir os 

vencimentos dos empregados, pois restringindo-lhes a produção, ou seja, a 

tarefa, ou pagando-lhes, apenas diária, estará sempre pagando a média dos 

últimos seis meses, fatalmente superior ao salário mínimo legal. Daí afirmarem 

os recorrentes, com muita razão, que a decisão, além de injusta, é perigosa e, 

sobretudo, constitui uma válvula escapatória para que a emprêsa possa reduzir 

de seis em seis meses os salários dos empregados, reduzindo-lhes 

progressivamente a média salarial da tarefa, como demonstram com o seguinte 

exemplo: um operário percebe, digamos, Cr$ 2.000,00. De acôrdo com a 

sentença, a emprêsa reduz a produção ou lhe dá apenas, diária, isto é, salário 

fixo por dia, de forma que os salários sejam reduzidos de 20%, ou seja, para 

Cr$ 1.600,00. Findos os seis meses, subtrai mais 20%; resultado, a média 

salarial, que era de Cr$ 2.000,00, passará a Cr$ 1.600,00 e já agora a Cr$ 

1.280,00, o que afetaria, sem sombra de dúvida, de maneira sensível, os 

vencimentos do operário, o que é vedado por lei. 

 

Nessas condições, justo é que se garanta aos empregados a média dos salários 

da tarefa dos últimos seis meses quando trabalharem por dia, para cujos efeitos 

dou provimento ao recurso interposto. 

 

Isto pôsto: 
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Acordam os juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, pôr 

maioria, em dar provimento ao recurso interposto para, reformando a sentença 

recorrida, garantir aos empregados a média dos salários da tarefa dos últimos 

seis meses, quando trabalharem por dia. 

 



Distrito Federal, 13 de fevereiro de 1952. - Délio Barreto de Albuquerque 

Maranhão, presidente; Mário Lopês de Oliveira, relator. 

 

Fui presente. - Jorge do Rêgo Monteiro Faveret, procurador adjunto. 

 

* 

 

PRESCRIÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO 

 

- A prescrição corre do momento em que se efetiva a lesão do direito e não 

da simples comunicação, antecedendo-a de dias. 

 

Maurício Perrotta versus Instituto de Economia (Fundação Mauá) 

 

Proc. nº 304-52 - Relator: JUIZ OSCAR FONTENELE 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e relatados êstes autos de recurso ordinário de decisão da MM. 4ª Junta 

de Conciliação e Julgamento do Distrito Federal: 

 

Maurício Perrotta reclamou, contra o Instituto de Economia, órgão da Fundação 

Mauá, dizendo que tendo sido licenciado por prazo indeterminado a partir de 1° 

de janeiro de 1950, sem que lhe fôssem pagos vencimentos, a emprêsa lhe 

deveria pagar, além de férias e salários retidos, aviso prévio e indenização, por 

rescisão imotivada de seu contrato de trabalho. 

 

Rebatendo, a reclamada invocou a prescrição, pois a reclamação era de 28 de 

dezembro de 1951 e a carta, em que se baseava o suplicante para considerar 

rescindido o contrato de trabalho, era de 16 de dezembro de 1949. 

 

A MM. Junta, fazendo ver que, de acôrdo com os autos, o reclamante sempre 

houvera essa carta como o ato infringente do contrato do trabalho, acolheu a 

preliminar. 

 

Recorreu o pleiteando, objetando que a carta apenas o avisara de que a partir de 

1º de janeiro de 1950 deixara de receber vencimentos, mas que continuaria 



oficialmente a pertencer aos quadros da emprêsa. Portanto, à data da 

reclamação, ainda não havia terminado o prazo de dois anos a que se referia o 

art. 11 da Consolidação. Quando assim não fôsse, teria sido o recorrente pôsto 

em licença, embora sui generis. 

 

Contra-arrazoou a recorrida insistindo que o ato, que teria violado o direito do 

recorrente, se contaria da carta de 16 de dezembro de 1949; era a contar da data 

em que o empregado conhecia da violação de qualquer direito seu, que passava 

a fluir o prazo prescricional. No caso, a carta que a êle dera ciência das 

condições novas com as quais já agora, depois de dois anos, vinha manifestar 

sua inconformação. 

 

A douta Procuradoria opinou pela reforma da sentença por entender, que a carta 

fôra uma mera notificação, expressamente designando o dia 1º de janeiro de 

1950, que impugnava. Além disso, de notar que permaneceria em 

licenciamento por tempo indeterminado, de modo a se haver estabelecido 

condição suspensiva do contrato de trabalho impediente do transcurso prescrito. 

 

VOTO: Não há de se contar o prazo da prescrição da data da carta, de 16 de 

dezembro de 1949, em que a recorrida comunicou ao recorrente que, a partir de 

1° de janeiro de 1950, ficaria êle afastado de seu emprêgo e sem vencimentos; 

há de se contar do dia 1° de janeiro de 1950, em que efetivaria a violação, já 

enunciada, mas não ainda posta em prática, dos direitos invocados; quando se 

diz que a prescrição corre do dia do conhecimento do ato lesivo, figura-se uma 

hipótese diferente da dos autos, pois com isso, se quer afirmar que, a despeito 

de já realizado, o ato não importaria no transcurso do prazo prescritivo senão, 

depois que o interessado viesse a dêle se inteirar. 

 

Trata-se, agora, não de ato passado, mas de uma decisão que ainda iria ser 

executada; portanto, não do aviso, mas da própria efetivação do deliberado, é 

que haveria e haverá de partir a prescrição. 

 

Isto pôsto, não tendo chegado a dois anos completos o tempo entre o efetivo 

afastamento do recorrente e a sua reclamação, dou provimento ao recurso, 

determinando que a MM. Junta decida sôbre o mérito. 

 



Acordam os juizes do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por 

maioria, dando provimento ao recurso, com a rejeição da preliminar relativa à 

prescrição, determinar a baixa dos autos para que a MM. Junta julgue o mérito. 

 

Distrito Federal, 4 de abril de 1952. - Délio Barreto de Albuquerque 

Maranhão, presidente; Oscar Fontenelle, relator. 

 

Fui presente. - Carlos Mendes Pimentel, procurador adjunto. 

 

Voto vencido do juiz FERREIRA DA COSTA: No dia 16 de dezembro de 

1949, o reclamante foi avisado de que a partir de 1 de janeiro de 1950 estava 

licenciado, por tempo indeterminado e sem vencimentos. 

 

Tratando-se de um economista, não há desculpa aceitável no sentido de que 

supunha ser empregado. Parece claro que, se o reclamante tivesse essa 

pretensão, não se conformaria com o ato precitado, porque não existe na 

legislação trabalhista pátria essa espécie de licença, em relação a empregados 

por ela tutelados. Teve, assim, o reclamante, no dia 16 de dezembro de 1949, 

"ciência inequívoca do ato que não lhe reconhecia relação de emprêgo". Dêsse 

dia iniciou-se a marcha 
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do biênio prescricional, marcha que não foi contida por qualquer ato 

interruptivo e atingiu o ciclo no dia 16 de dezembro de 1951. 

 

Conseqüentemente, a reclamação ajuizada depois dela está irremediàvelmente 

prescrita. Pouco importa aqui, que o ato só tivesse tido vigência, para outro 

efeito, a partir de 10 de janeiro de 1950. Vale exemplificar: 

 

Diz o art. 11 da Consolidação, verbis: 

 

"Não havendo disposição especial em contrário nesta Consolidação, prescreve 

em dois anos o direito de pleitear a reparação de qualquer ato infringente de 

dispositivo nela contido". 

 



Ora, o ato contra o qual se reclama foi praticado quando? No dia 16 de 

dezembro de 1949! Por outro lado, a jurisprudência atinente tem estabelecido: 

"A prescrição começa a correr do ponto em que o portador de um direito pode 

pedir o seu cumprimento" (Supremo Tribunal Federal, agravo de Instrumento 

nº 15.119, de 13 de novembro de 1951). 

 

Vê-se, portanto, que a carta de 16 de dezembro deixou claro que o reclamado 

não considerava o reclamante seu empregado e que nesse momento, se o 

reclamante era realmente portador dessa condição, ou pelo menos assim estava 

convencido, começou a correr o prazo prescricional. 

 

Por êsses fundamentos data venia da douta maioria do Tribunal, negava 

provimento ao recurso. - Álvaro Ferreira da Costa. 
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