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C Ó P I A Rio de Janeiro, 
22 de dezembro de 1953 

Exmo. Sr, PrEsidente ~o ~grÉgio Tribunal Regional do Traba~ho, 
da líii Região: 

CONPANHIA RADIOTELEGRÁFICA BRASILEIRA, no proce5so 

nÚmero T.R.T. 27-DC/53, relativo ao dissfdio coletivo de natureza 

jurfdica, em quE é suscitante o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM Ell 

PRÊSAS TELEGRÁFICAS, RADIOTELEGRÁFICAS E RADIOTELEFÔNICAS DO RIO 

DE JANEIRO, e suscitada a Suplicante, vem, dentro do prazo legal, 
... " opor exceçao de incompetenaia e _contestar o pedido, pelos funda-

A 
mantos de fato e de direito que passa a expor: 

I 

EXCEÇÃO DE INCONPET~NCIA 

1. O suscitante promove o presente dissidio cole-

tivo, a fim de ser declarado nulo o Regulamento de 
... 

Promoçoes da 

Suscitada, e restabelecidos, plenamentE, 11 os contratos de traba

lho celebrados com a suscitada, pelos empregados interessados no 

presente dissÍdio" (sic) 

2. " Come fun amento desse seu pedido, alega o sus-

citante que o menciopado quadro alterou, ilEgalmente, os contra

tos individuais de trabalho, dos empregados da Suscitada. 

~ Êsse fundamento Único do pedido, se encontra 

evi nciado na petição inicial, e nesta é inttmeras vezes, e de vi 

rias formas, repetido. 
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, 
Assim, e que pergunta a certa altura o susci-
A . A 

tante: "pode a empresa suscitada, na vigencia de tantos contratos 

individuais de trabalho, subordinados, obviamente, a um verdadei

ro sistema de condiçÕes implfcitas ou consuetudin~rias, elaborar 

um Regulamento de PromoçÕes, que introduza modificaçÕes substan

ciais no curso daqueles contratos, EEm a prévia anuência das ou

tras partes contratantes?" (fls. 4) 
, A • 

Tambem, ao chamar, em seu apolo, autores de r~ 
. ' nome, o suscitante escolheu dos mesmos palavras relaclonadas a al 

... 
teraçao do contrato individual de tr sbalho. Como exemplo, repro-

duzimos o seguinte trecho de DURVAL DE LACERDA, citado na petição 

inicial: 

"A di1ciplinação gos ~erviços é um direito incon -
testavel do patrao; ele pode, pois, orientar o tr~ 
balho de mago que lhe parecer mais conveniente.Eu 
tretanto, nao pode sem com~ter abuso de direito, 
baixar um ~egulamento de fabrica que venha con -
trariar clausulas fun amentais dos cont atos 
dividuais vigen es ate entao' o grifo e do pro
prio suscitante). 

~sse trecho, ali~s, foi retirado, segundo o susci-
A 

tante, de um estudo sobre 11 0 contrato individual de trabalho" • 

6. Outrossim, as regras de direito substanciais nas 

quais se fundamentou o pedido, são os artigos 468 e 443 da Censo-
... .. -lidaçao das Leis do Trabalho, referentes a formaçao e transforma-

ção do contrato indiv~dual de trabalho. 

7• Portanto, o presente diss1dio se baseia em su-
N 

posta violaçao de contratos individuais de trabalho, e visa restã 

belecer o imp~rio dos mesmos. 

8. Ora., um contrato individual de trabalho -é cls. 

ro -gera apenas direitos individuais e não coletivos. 

9. Consequentemente, se a suscitada violou contra

tos individuais de trabalho, atentou contra direitos individuais 

e não coletivos. 
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10. Logo, não pode haver qualquer dÚvida de que o 

presente diss1dio, se baseia em alegada violação de direitos per-

" tencentes a CADA U}1 dos empregados nele interessados, e nunca de 

"' direito pertencente a todos eles EM CONJUNTO. 

II 

11. É bem verdade que o suscitante fala em "nor

mas coletivas" ao se referir ao Regulamento de Promoção, em causa. 

12. Mas isso É fruto de evidente e desculpável con 

fusão. 

13. Normas coletivas de trabalho são tão ' somente 

as impostas pelo Estado, ou as resultantes de contratos de traba

lho coletivo, hip6tese que, no caso, não se verificam. 

14. O Regulamento de PromoçÕes da Suscitada, atin 

ge a cada um dos empregados, e não a todos em conjunto. 

15. As regras nêle contidas são comuns a todos os \ 

empregados por êle abrangidos, e não regras coletivas. 

16. H A 
O titular dos direitos e obrigaçoes por ele g§_ 

- , A rados nao e o conjunto de empregados, mas cada um deles em parti-

cular. 

17, Aliás, a oposição entre Regulamento do gênero 

que ora se discut~, e regra coletiva, é claramente distingufvel, 

em trecho de DURVAL DE LACERDA, citado pelo suscitante. 

18. A confusão do suscitante, que, tão acertada -

mente, parece preferir os vôos poéticos de VERGILIO ao terra a te~ 

ra da 16gica, deriva-se do fato dos direitos e obrigaçÕes dos em

pregados abrangidos pelo Regulamento de PromoçÕes, serem iguais. 
' 

19. Entretanto, o prÓprio suscitante trouxe à bai 

la a figura do contrato de adesão que, tão bem ilustra e esclare

ce a questão: - os passageiros de uma estrada de ferro possuem di 
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N A 

rei tos comuns, porque iguais; mas nao coletivos, porque cada um d_g, 

les os possue em particular e independentemente dos outros. 

20. Na verdade, o Regulamento de PromoçÕes da Sus-

citada, realiza-se nos contràtos individuais de trabalho• 
A , 

Ele so 

existe como regras integralizadas nesses contratos. Contràriamen 

te às normas impostas pelo Estado ou derivadas de contratos cole-
N 1\ A ... 

tivos, o Regulamento em causa nao tem existencia autonoma, a nao 

ser como abstração sem importância jur!dica. 
... 

21. Em resumo, por Regulamento de Promoçoes se en 

tende o conjunto de r Egras igualmente contidas em todos os contr~ 

tos de trabalho, de um determinado tipo de empregados . 

22. Ali~s, e aqui voltamos a nos valer do elevado 

senso jurfdico do suscitante, êsses aspectos j~ foram amplamente 

examinados pelos estudiosos do Contrato de Adesão • 

23. A Central do Brasil, por exemplo, não celebrou 

nenhum contrato de adesão. Celebra, isso sim, uma série de con -

tratos idênticos; aos quais, por uma questão de sistematização j~ 

r!dica, dá-se um nome coletivo: contrato de adesão. 

24. Sb nesse sentido existe, autÔnomamente , o Re

gulamento de Promo çÕes. Quant o ao mais - tal como o contrato de 

adesão, ou mesmo qualquer outro cont rato nominado - o que existe 

é uma determinada quantidade de contratos particulares ou indivi-

duais. 

25. Mas, ainda que, por absurdo dos absurdos, se 

quisesse ver no Regulamento de PromoçÕes em causa, um conjunto de 

regras coletivas, ainda assim, êste diss!dio teria a origem em a

legada violação de direitos particulares e não coletivos, por se 

fundamentar êle em suposta alteração de contratos individuais de ' 

trabalho. 

6 
, ~ , 

2 • Portanto, e bem poss1ve1, em qualquer hipote-

se, repetir o que j~ acima foi dito: o presente dislidio se ba -
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seia em alegada violacão de direitos pertencentes a cada um dos 

" empregados nele interessados, e nunca de direito pertencente a to-

" dos eles em conjunto. 

III 

27. Por outro lado, da! decorre outra verdade da 
A N 1\ • , 

0 maior importancia para a soluçao deste d~ssid1o. 

28. Se êle se fundamenta, como sobejamente se de-
... 

monstrou, em suposta alteraçao ilegal de contratos individuais de 

trabalho, nêle, evidentemente, são interessados apenas os empregâ 

dos da suscitada, que já o eram quando entrou em vigor o Regula -
... 

mento de Promoçoes • 
, • A • A Os empregados admitidos apos a v~genc~a desse 

... , , -
Regulamento, nao sofreram, como e obvio, alteraçao em seus contrã 

tos, pelo que, em hipÓtese alguma, podem comparecer à Justiça pa-
" . , . .., ra reclamar, com os fundamentos deste d~ssidio, contra 1nfraçao de 

direitos seus. 

30. Aliás, é o prÓprio suscitante quem isso afir

ma, ao dizer, referindo-se ao Regulamento de PromoçÕes: 
A - , I "O candidato ao emprego, nao podera discut7-lo, se 

quiser ser admitido-; mas o empregado que e !P.r -
preendido em pleno trabalho, em sua de~retaçao,po 
d 7. 71 11 -era 1mpugna- o •••••••••••••••••• etc. 

31. Outrossim, desde que o Regulamento de Promo -- , çoes e um conjunto de normas inseridas nos contratos individuais 

de trabalho, e só por isso tendo validade jur!dica, os empregados 

da suscitada, antigos ou novos, podem dêle serem exclufdos, bas -

tando, para tanto, que firmem contratos com cláusulas opostas à-
"' quele Regulamento. 

32. Assim, pois, o presente diss!dio se refere não 
' , a uma categoria profissional ou a numero indeterminado de funcio-
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n~rios, nem mesmo, como acentua o suscitante, a todos os emprega-
, 

dos da suscitada, mas, sim, a um numero certo e determinado de iU 

div!duos que teriam tido violado seus direitos particulares. 

IV 

33. Ora, o diss!dio coletivo tem por objeto esta

belecer novas condiçÕes gerais de trabalho, ou declarar a existêu 

cia de um direito coletivo~ 

34. Não pode, jamais, ser usado para restaurar um 
A • direito particular e concreto violado, nem mesmo quando esse d1 -

reito ~ decorrência de norma imposta pelo Estado, ou contrato de 

trabalho coletivo • 

35. O dissÍdio coletivo tem por objeto o interês

se de tÔda uma categoria profissional, e não de um nÚmero determ1 

nado de componentes dessa categoria. 

36. Refer e-se €1e, quando ~ de natureza jur!dica, 

aos direi tos de que a categoria profissional, personalizada no Siu 

dicato, é titular; e não aos direitos particulares dos membros da 

categoria, o que é objeto do dissÍdio individual. 

37~ WILSON DE SOUZA BATALHA expÕe, a respeito, em 

seu livro "InstituiçÕes de Direito Processual do Trabalho: 

"A cont.rovér~ia coletiva - diz GUIDO BORTOL01'0 (''Di 
ri tto Corporativo", :L938, pag. 228) - tem por ~ase um interesse C.Q 
letivo ou de c~tegoria, ao passo que a controversia ind~vidua~ tem 
por base interesse de um sujeito particular. A controveisia e i~ 
dividual quap~o tem por base um interes~e, cuja r~alizaçao esta 
fora dos ~scopo~ diretos que a associaçao se propoe 1 a~ passo que 
a,c9ntrove-rsia, __ e coletiva qu~ndo tem por base um interesse que e§. 
t~ ~ntima eHdiretamente no nucleo das finalidades que a associa -
çao se pr~poee Prossegu~ndo, esclarece BOfiTOLOTO que, para se di 
zer colet1va uma controversia, duas condi çoes devem concor*er:uma 
subst~cial, que se configura quando a contestação verse sobr~ um 
interesse geral e direto da catego~ia, no que tange à aplicaçao de 
contratos coletivos e à investigaçao de novas condiçÕes de tr~ba
lho; o~tra formal, caracterizada pelo fatoNde que o contraditorio 
judiciario se desenvolva entre as associaço~s interessadas legal
mente reconhecidas. Qualquer outra controversia que nasça das re 

N H , -laçoes de trabalho, quando a açao seja proposta pelo indiv1duo,em 
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reconhecimento de um seu particular gireito, derivado de uma~nor
ma geral, tem car~ter individual. N~o modificaNtal caracte?1~ti
ca o fato ge que se proponha a dec!sao de gu~stoes de princ1p~o , 
cuja soluçao possa governar, mas nao obrigatoriamente, uma seria 
de c~sos semelhantes~ ou o fato de que, no conf~ito !ntervenhamRs 
respectivas aS§Ociaçoes de categoria; co~o tambem, na9 tem influe~ 
cia a circunstancia de q~e, para a degisao da controversi9 indiv~ 
dual, se deva resolver sobre a extensao de determinada clausulada 
um contrato coletivo. Afinal, adverte BORTO~OTO que a unicidade ou 
a PlUralidade dos interessados não ~em influencia para a determi- · 
naçao no sentido de que uma controver~ia deva considerar-se indi
vidu?l ou colet!va, pois que Bm in~eresse colet!vo pode surgir em 
uma unica relaçao e uma relaçao plurima pode, ~ao obstante a m~l~ 
tiplicidade de sujeitos, reduzir-se a um interesse privado" (pag!, 
na 85). 

38. 
, H 

Em, seu favor, lucida decisao, que teve como 

relator o Ministro Julio Barata, o Tribunal Superior do Trabalho 

resolveu: 

· "É fá~il ve~ific~r que nio se trata, no caso de 
diss!dio coletivo. .í:!iSse, e pac1fico, nao se c~racteriza pela plJ.l 
ralidade de interessados, plur~lidade qQe tambem existe nos diss~ 
dias ind!vidyais com litisconsorcio ativo ou passivo. Nem mesmo 
qua~do nao ~ao declinados os nomes dos empregados interessados,p2 
dera o dissid~o individual ~onver~er-se em coletivo. O q~e cara~ 

~ reta ao de no mas e ais ou convencionais coletivas". (D. J. ~ 
teriza. O di~S1diO. COl§tivo e a propria natureza das questoes em d~ 

~ ~bate, ~sto e, a f1xaçao de novas condiçoes de trabalho ou inter-

// • .19 9 - pag. 1 35 • 

39. É de se reconhecer, ser um tanto diffcil a 

caracterização te6rica do dissfdio coletivo de natureza jurÍdica. 

Mas, do conjunto do que acima se disse, pode-se indicar os seguiu 

tes elementos, todos distintos e essenciais à existência do diss! 

dio coletivo, embora alguns pareçam pura consequência dos outros: 

a) que se objetive a interpretação de normas ge -

rais impostas pelo Estado, ou contratos coleti

vos de trabalho; 

b) que se refira a direitos coletivos da categoria 
... 

e nao a direitos _particulares de um, alguns ou 

mesmo todos, os membros da categoria; 
, 

c) que o numero dos interessados seja abstrato, e 

não det erminado ou determinável. 

40. Ora, no caso, como já se provou, não se trata 
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de interpretação de norma geral imposta pelo Estado, ou de conveu 

ção coletiva. 
H , ~ ~ 

Nao se visa, tambem, a preservaçao ou restauraçao 

de direito coletivo, mas, sim, de direitos particulares. E, por 

fim, os interessados são em nttmero determinado, ou seja, são ape

nas aquêles que teriam sofrido alteração em seus contratos indivi 

duais de trabalho. 

41. Portanto, faltando a êste dissfdio, não ape -

nas um (o que j~ seria bastante), mas todos os elementos essen -

ciais ao de natureza coletiva, não pode ter Êle essa natureza,mas, 

sim, a de individual, apesar da pluralidade dos interessados e da 

intervenção do Sindicato • 

v 

42. Como contraprova do acêrto dessa conclusão, é 

bastante atentar-se para as absurdas conclusões que resultariam 

se, contra tÔda lÓgica, se quisesse dar ao presente dissidio nat~ 

reza ·coletiva:-

43. Entre elas, a de que seria objeto de diss!dio 
· ~ 

coletivo qualquer alteraçao que a suscitada fizesse nos contratos 

de mais de um de seus empregados (e preciso não esquecer que, se-
~ ~ 

gundo o suscitante, as normas do Regulamento de Promoçoes so fo-

ram atingir os contratos de trabalho de alguns dos empregados da 

suscitada, por esta escolhidos pelo crit~rio da arbitrariedade). 

44o Por outro lado, como se disse e provou - o R~ 
N 

gulamento de Promoçnes existe como parte dos contratos individuais 

de trabalho dos empregados da suscitada. 
~ 

Assim, anula-lo, seria anular e, pois, alte-
A 

rar, esses contratos individuais. 

46. Ora, o disSídio coletivo pode ser instaurado 
~ ate contra a vontade de 1/3 dos in~eressados • 
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47. Portanto,. sendo êle poss1vel em casos como o 

presente, seria atribuir ao Sindi ~ ato, pela vontade de 2/3 dos ig 

teressados, a faculdade de alterar os contratos individuais de tr~ 

balho de empregados que não desejam tal alteração! 

48e Acredita-se que nem mesmo o suscitante apesar 

de seus grandil~quentes exageros, t enha tido a audácia de se arr2 

gar o poder de modificar os direitos que, em virtude de contratos 

individuais, são titulares seus associados. 

49. Outrossim, todo o fundamento do pedido ~ o a~ 

tigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, que proibe a alte-

-raçao unilateral do contrato individual de trabalho, ou que resu! 

te em prejufzo do empregado o 

50~ Isto ~' o fato origem do diss!dio ~ uma supo~ .. 
ta alteraçao contratuale 

51. 
, 

Entretanto, bom numero de empregados da susc! 

" tada, cujos contratos contem as no~mas do Regulamento de Promo 
N H ~ A 

çoes, nao podam, em hipotese alguma, como acima se expos,terem SQ 

frido alteração nos ditos contratos . 

52. Mas, sendo coletivo o presente dissidio, po-
N , A 

de-se entender que a soluçao do mesmo tambem a eles se aplica. 

53 ~ Terfamos~ assim 1 essa estranha possibilidade: 

um dissÍdio instaurado em virtude de suposta alteração contratua~ 

vai atingir funcionár ios que, em virtude das circunstâncias, ja

mais poderiam ter sofrido tal alt er ação. E mais, vai atingf-los, 
( A 

para, al sim, modi f icar-lhes os contratos por eles, livremente ~ 

mados, ja que teri am sido anuladas várias de suas cláusulas (aqu~ 

las nominadas Regulamento de PromoçÕes). 

Pelo exposto, trata- se no caso, não de diss1dio c2 
, 

letivo, mas de dissidio individual, com pluralidade de interessa-

dos, pelo que ~ evidente a incompetência dêsse Tribunal para pro-
-

cessá-lo e julgá-lo originàriamenta , 
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Assim, sendo, a suscitada vem, com fundament~ nos a!, 

tigos 837, 856 e 799 da Consolidação das Leis do Trabalho, opor a 
'· 

presente exceção de incompetência "ratione materiae", declinando 

dêsse Tribunal, para uma das Juntas de Conciliação e Julgamento, 

desta Capital. 

CONTESTA çF O 

I 

FALTA DE OBJETO DO PRESENTE DISSfDIO 

1. Como já se demonstrou na exceção de incompetên 
N N , 

cia, o Regulamento de Promoçoes, em causa, nao e um documento ju-
I .., , " • 

r1dico, nao e autonomo; existe apenas nos contratos individuaisoo 
... 

trabalho, nao passa de um nome, de um termo complexo. 

2. s6 poderia ter existência independente dos con 
" ... , tratos individuais, se fosse um contrato coletivo, o que nao e,c2 

mo o pr6prio suscitante se encarregou de demonstrar • .. 
Assim, pois, nao pode ser anulado, como nin -

, 
guem pode pretender anular O Contrato de Compra e Venda ou O Con-

trato de Permuta • 
, 

O que se pode e anular ~ contrato de Compra e Veg 

da ou de Permuta. 

4. Já demos o exemplo da Estrada de Ferro Central 
A 

do Brasil; voltemos a ele. 

5. A Central, diz-se, possui um Contrato de Ade-- , 
~· Mas, quem e suficientemente louco para querer anular o Con-

trato de Adesão da Central, em tese? 

6. Pode-se, iss:> sim, atacar a concretização dês

se Contrato de Adesão, porque essa concretização ' que á o contrâ 

to ~ o outro, o genárico, o chamado Contrato de Adesão da Centra~ 
N , , 

nao e um contrato no sentido exato dessa palavra, e apenas o nome 
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de determinada manifestação jur~dica que se repete. 

7. O que pede c suscitante ~ a anulação de uma 1-

d~ia, de uma abstração, quando devia pretender a invalidade de Cã 

da uma das concretizaçÕes dessa id~ia, que, essas sim, são fenÔm~ 

nos apreciáveis pelo Judiciário. 

8. Assim, o pedido é imposs1vel e, portanto, in~E 

to, razão pela qual a suscitada, com fundamento nos artigos 160 e 

201 nº VI do c6digo de Processo Civil, requer seja absolvida de 

instância, 

II 

PRESCRIÇÃO 

Segundo afirma o pr~prio suscitante, a altera-

ção contratual contra a qual se rebela, verificou-se em 26 de j~ 
' ~ 

lho de 1951, data em que o Regulamento de Promoçoes foi publicado 

no Diário Oficial. 

10. Portanto, o ato da suscitada que teria infrig 

gido dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, e violado 

direitos dos empregados representados pelo suscitante, data de 

mais de dois anos~ 

do Trabalho: 

11. Ora, reza o artigo ll da Consolidação das Leis 

"Não havendo d;i_sposi ção especial em contrário nes
ta Consol~daçao, prescre~em em dois anos, o ~irei 
to de ple~tear a reparaçao de qualquer ato infrin 
gente de dispositivo nela contido". -

12. Assim, mesmo admitindo-se, por absurdo, que 

houvesse o mencionado ato da suscitada infringido o artigo 468,ou, 

qualquer outro, da Consolidação das Leis do Trabalho, já de há m~ 

to está prescrito o direito de contra ê1e se reclamar • 

13. E melhor do que ninguém, sabe o susci tanté que 
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seus alegados direitos de pedir a declaração de nulidade daquele 

ato, foram fulminados pela prescrição, castigo jur!dico da inér -

c ia. 
, ' Tanto e assim que, em curioso aditamento a p~ 

tição inicial, declara haver 
A 

"mediante providencias na esfera administrativ~, 
cow pl ano conhecimento da suscitada, impugnadv o 
dito Estatuto de trabalho"; 

E afirma que 

"d?! resulta, - por fÔrça ~e cl9ras disposi~Ões do 
CodigQ Civil pertin~ntes a hipotese, que nao !nci 
diu sobre a pretensao ora ajuizada a prescriçao , 
porventura oponível pela suscitada ao quanto esta 
exposto na inicial". 

15. Portanto, o suscitante declara que, segundo 

claras instruçÕes do CÓdigo Civil, interrompeu a prescrição por 

providências na esfera administrativa. Note-se bem: - administrã 

tivas e não judiciais. 

16. 
, - , Realmente, o Codigo Civil nao e apenas claro, 

, 1 < • J e c ar1.Ss1.mo Mas no sentido de que, entre particulares, o sujei 

to ativo da ação só pode interromper a prescrição por via judiciá 

ria. 

17. Eis o que diz o artigo 172 do CÓdigo Civil,!n 

... 
"A prescriçeo interrompa-se: 

I -pela citação pessoal f~ita ao devedor, ain
da que ordenada por Ju1.zg incomp)tente; 

II ~ pelo protesto das condiçoes do numero ante-

III 

IV 

v 

rior; ... , , . 
- pe1a apresentaç~o do t1.tulo de cred1.to em 

Juízo de inventario ou em concurso de cred2 

" Os quatro primeiros casos desse dispositivo 1,2 

gal, referem-se aos meios interruptivos da prescrição por ato do 
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~ A w 
sujeito ativo da açao, _e todos eles sao judiciais. O quinto - Q 

ÚNICO QUE PODE SER UM ATO EXTRA-JUDICIAL - refere-se a interrup -

ção por ato do sujeito passivo da ação. 

19. Ora, a suscitada jamais reconheceu o suposto 

direito alegado pelo suscitante, nem êste afirma o contr~rio. 

20. Portanto, a interrupção s~ poderia se operar 

por ato do suscitante, e por via judicial. 

21. Mas é o pr6prio suscitante quem afirma que sua 

tentativa de interrupção não foi por via judicial. 

22. Não sabemos o que a respeito pensava o lendá

rio ENtAs, ou o s~~io PIT~GORAS, mas o pensamento da doutrina e 

jurisprudência brasileiras, se coadunam, perfeitamente, como não 

podia deixar de ser, com a letra do C~digo Civil. 

23. A suscitada passa a citar alguns doutrinado -

res e acÓrdãos. O faz com pêjo, tão conhecidos são os princ!pios 
" ~ , que ora se afirma, e tao expressa e a lei ao afirma-los. Mas di~ 

te da inomin~vel aud~cia do suscitante, referindo-se a "claras" 

disposiçÕes do C6digo Civil1 at~ agora inteiramente ignoradas de 

todos, chegou a sentir-se quase hesitante, e buscou firmeza nos 

Doutrinadores e nos Tribunais. 

24. Assim, diz CLOVIS BEVILAQUA: 

11 0 ato inequÍvoco, a~nda que extra-judicial, que 
importe reconhecimento do direito pelo devedor, interrompe a pre~ 
eriçao, porque rEvela a integridade, em que se acha o direito do 
titular e o dispensa de qualqu~r procedimento perant~ os tribu 
nais. Uma carta, na qual alguem reconheça a obrigaçao~ em que se 
acha de pagar certa quantia, a novação, a referiDa da d~vida,um E~ 
dido de espera, o pagamento de juros, a prestaçao de fiança, sao 
atos que importam rxconhecimento do direito do credor, EOr par~e 
do devedor. Todos eles interr9mpem o curso da prescriçao". (Co
digo Civil Comentado, vol. I pags. 444). 

25. No mesmo sentido pronunciou-se LUIZ CARPENTER: 

11 tfas quatro caueas interruptivas até aqui estuda -
das, a interrupçag da presçriçao opera-se por ato partido do su -
jeito ativg da açao, isto e, partido daquele contra o qual corre 
a_prescriçao, ou, o que vale o mesmo, ~aquele a quem ~ prescri -
çao prejudica: nesta quinta causa, porem, a interrupçao se opera 
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por ato partido do prbprio sujeito passivo da ação •••••••••••••• 
No primeiro caso,,é claro, 1 lei deve ser mais rigorosa a exigen
te: a prescrição e um ... benef~cio, uma defesa que a l§i concede ao 
sujeito paisivo da açao~ e, · portanto, ela, a lei, nao podia dei
xar ao arbitrio do suje1to ativo, inutilizar, por qualqu1r ato da 
sua parte, o beneffgio ~oncedido ao suje!to ~assiv9. Da1 7 o ser 
taxativa a enymeraçao desses atos, que sao so em numero de quatr~ 
e que ~odos s~o atos jud~ciais (demanga, protesto judicial, apre
sentaçao do t1tulo em ju1zo de inventario ou concurso de credo -
res ato judicial que constitua em moral" - ~NUAL DO DIREITO CI -
VIL- Paulo Lacerda, vol. IV, 2. Ediçao, pags. 302/303). 

26. - , Nao tem sido outro, alias, o entendimento dos 
, -nossos Tribunais, como se verifica dos seguintes acordaos: 

"Presxrição. Reclamaçã,g perante autoridade admi -
nistrativa. Inexistencia de in~arrupçao. - ~ queixa apresentada 
a autoridade administrativa, 2POS a instalaçao da Justiça do Tra
balho (lQ de maio de 1941), nao tem efeito interruptivo da pres -
crição" (Proces~o T.R.T. - s.P. 775/46, in Trabalho e Seguro So
cial, vol. XV pags. 305). 

"Prescrição. Interrupção • ..,Que~xa apresentada ào 
Departama~to Estadual do Trabalho. Meio nao habil_par? interrom
per a fluencia do piazo prescricional. A prescriçao so se inter
rompe por ato inequ1voco, ainda quE extra-judicial, que · importe 
em reconhecimento do direito pelo d~vedor. Queixa apr~santada ao 
Departamento Esta~ual do Trabalho nao constitua meio habil para 
interromper a fluencia do prazo prescricional". (Pro~esso T.R.T. 
s.P. 261/52 in Trabalho e Seguro Social, vol, XXXII pags. 217). 

III 

NO MtRITO 

27. Segundo afirma o suscitante, o Regulamento de 

Promoções em causa, alterou os contratos individuais de trabalho 

dos empregados da suscitada, com preju!zo para os ~esmos. 

28. Assim, competia ao suscitante, antes da mais 

nada, demonstrar qual a situação trabalhista dos empregados da su.[ 
... 

citada, anteriormente ao Regulamento de PromoçoP.s, e quais as al-

taraçÕes prejudiciais aos empregados, que tal Regulamento 

operado. 

teria 

29. O suscitante, entretanto, nada diz a respeito 

daquela situação anterior• Limita-se a dizer que era subordinada 

a regras contidas em contratos individuais de trabalho, a - bela 
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palavra que êJ.a mui to gosta de empregar - consuetudinária. Mas, 
' A N A 

silencia inteiramente, sobre a expressao desses costumes e conven 
,.. 

çoes. 

30, Assim, fica-se sem meios de aferir se o Regulã 

mento trouxe prejufzo aos empregados e, at~, se alterou a situa -

ção antes desfrutada pelos mesmos. 

31. É verdade que o suscitante ataca o Regulamen -

to, em cinco pontos: 

... 

a) Exclusão de certo grupo de empregados, das nor-

" mas nele contidas • 

b) 
... 

Promoçoes por antiguidade, exclusivamente len-

tas • 

c) 
, ,.. 

Arbitrariedade no criterio de promoçoes por me-

recimento • 

d) Exigência de certos conhecimentos para o empre

gado ocupar determinadas posiçÕes. 

e) O suscitante não foi ouvido na sua elaboração. 

32. A suscitada vai examinar e responãer cada uma 

dessas arguiç-oes. Nas, torna a lembrar que o suscitante, absolu-
... . tamente, nao d~sse em que elas possam ter alterado, e alterado pr~ 

judicialmente, os contratos individuais de trabalho dos intereSSã 

dos neste diss!dio. 

33. Antes de mais nada, a suscitada esclarece que, 

antes de incluir nos contratos as normas nominadas Regulamento de 

PromoçÕes, nenhum critério convencional havia para a promoção de 

seus empregados. A suscitada sempre agira nesse assunto, com pru 

dência e justiça, mas a falta de critério convencional implicava 

em deixar as promoçÕes ao inteiro crit~rio da suscitada, respeitã 

das, tão somente, as disposiçÕes legais. 

34. Assim, se alteração houve em virtude do Regu

lamento, foi em vantagem dos empregados, que passaram a ter direi 
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tos que até então, não tinham, principalmente, no que se refere à 
... 

promoçao por antiguidade. 

35. Quanto à exclusão aos efeitos do Regulamento 

de alguns empregados da suscitada, esta não pode divisar em que 

tal fato possa ter alterado os contratos de trabalho dos interes

sados neste dissfdio, e muito menos, qual o prejufzo que lhes te

ria trazido. 
A 

Assim, a suscitada espanta-se com esse argu -
A 

mento do suscitante, mas observa que o ataqueque o mesmo faz a Eã 

se aspecto do Regulamento, refere-se tão somente à conveniência e 
, 

w ' .. - , nao a legalidade, razao pela qual nao e de ser apreciado pelo Ju-

dici~rio • 
... 

Insurge-se o suscitante contra as promoçoes 
,., 

por antiguidade de quatro em quatro anos, porquanto por esse sis-

tema os empregados da suscitada levariam um tempo excessivo para 
, . .. 

galgar as ultimas posJ. çoes. 

38. Na verdade, entretanto, para que tão demora -
,., ~ 

das fossem realmente as promoçoes dos empregados da suscitada,era 

. " " precJ.so que esses fossem relapsos, displicentes, incapazes, o qu~ 

constitue um verdadeiro atentado à realidade. 

39. O interêsse da suscitada sempre foi o de man-

ter em seus servi ços auxiliares capazes, eficientes e cumpridores 
, 

dos seus deveres, pelo que recompensa os mesmos, atraves de _prom2 
... 

çoes por merecimento. 

40. Al~m disso, como j~ foi dito, nenhum direito 

contratual tinham os empregados representados pelo suscitante ' a 
... 

promoçoes por antiguidade antes do Regulamento. 

41. Assim, qualquer direito, por mfnimo que fÔs -

se, que a suscitada lhes concedesse ne~se terreno, seria uma v~ 

tagem e não um prejufzo. 

42 •. Com relação à questão da arbitrariedade, engã 
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na•se o suscitante, quer quando afirma ser estritamente subjetiva 

a apreciação do merecimento dos emprEgados, quGr quando pretende 

interpretar o artigo 115 do CÓdigo Civil. 

43• Eficiência profissional, assiduidade, e boa 

conduta, podem, indiscutlvelmente, ser apreciados com critério oa 

jetivo. 

44. Se assim não fÔsse, as mesmas crfticas ora dl 

rigidas pelo suscitante ao Regulamento, atingiriam o disposto no 

artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, que fala em pro

dutividade E perfeição técnica, O que equivale, obviamente, a efi 
• A • 

c~enc~a profissional e a boa conduta constantes do Regulamento. 

45. Al~m disso, indiscutlvelmente, tem de se dar 
' 

a chefia da emprêsa um certo poder de arbÍtrio, que~ elementos~ 

sencial ao exercfcio do poder de comando, seja na esfera privada, 

seja na esfera p~blica • 

46. , -Essa elausula, da mesma forma, nao infringe o 

artigo 115 do CÓdigo Civil. 

47. 
.. 

O empregado que melhor preencher as condiçoes 

para promoção por merecimento, terá direito a ela. O arbftrio, 

que possa haver, se restringe na apreciação da existência daque -

las condiçÕes. - w , Assim, a promoçao por merecimento nao esta ao ar-

bftrio exclusivo da suscitada, mas depende do comportamento dos 

seus empregados. 

48. Aliás, o ato que estaria, segundo o suscitan-

te, sujeito, exclusivamente, ao arbftrio da suscitada, ~ 
A 

aquele 

que concedeu aos empregados o direito a promoção por merecimento. 

49. Assim, se inválido fÔsse êle, as promoções par 

merecimento passariam a ser regidas, apenas, pela Consolidaçãodas 

Leis do Trabalho, o que equivaleria se conceder a suscitada ainda 

maior arb!trio. 

50. Não se deve esquecer, tamb~m, que não estamos 
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no âmbito do direito privado, e que a citada Consolidação conce • 

de, decididamente, ao empregador o poder de comando, ao qual, co

mo jà se disse, ~ inerente a um certo arb!trio. 

51. Com refer~ncia à exigência de certos conheci

mentos para um empregado obter d6terminadas posiçÕes, alega o su~ 

citante que a suscitada anteriormente ao Regulamento, tornou um 
, ... . ,. . 

habito nao fazer tais ex~genc~as. 
,. 

52. A suscitada contesta formalmente esse fato. 
,. ,. 

53~ Mesmo, no entanto, que ele fosse verdadeiro , 
N , 

jamais teria se tornado uma condiçao tacita dos contratos de tra-

balho dos interessados neste dissfdio. 

-54. Realmente, se foram feitas promoçoes sem as ~ 

. " x~gencias do Regulamento, o foram relativamente a outros emprega-

dos que não os interessados, pois, caso contràrio, êstes não pod~ 

riam, evidentemente, vir reclamar o que jà tinham. 
-

a habitualidade s6 obrigação tà 55· Ora, gera uma 

cita do empregador para com o empregado que da mesma se benefi 

c i ou. 

56. A generosidade habitual do patrão para com um 

dos seus empregados pode se incorporar ao contrato de " trabalho de.§. 
, - . , te, mas so por isso nao ~ra integrar os contratos de trabalho dos 

colegas do favorecido. 
.., 

Muito menos razao que nos pontos acima, tem 

ainda o suscitante quando critica o Regulamento, por não te~ sido 

consultado na ocasião de sua elaboração. 

58. Nenhuma obrigação legal tinha a suscitada de 

consultar o suscitante a respeito do Regulamento. 

59· Mas, coisa que talvez não se recorde o susci-
• • N A tante, o Regulamento foi elaborado por ~mpos~çao dele mesmo, ao 

firmar o acÔrdo para aumento de salàrios de 17 de outubro de 1950-

documento anexo. 
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60. , -Assim, pois, fica demonstrado que alem de nao 

provar a alteração de cohtratos individuais de trabalho, em razão 

da qual suscitou o presente diss!dio, o suscitante foi pueril, im 

prudente e malicioso em suas cr!ticas ao Regulamento de PromoçÕes. 

IV 

61. Por fim, ainda que, por absurdo, se admitisse 

como verdadeira as incongruentes afirmativas do suscitante,as no~ 
... , 

mas nominadas Regulamento de Promoçoes so poderiam ser anuladas 

nos contratos individuais de trabalho dos empregados admitidos P2 

la suscitada em data anterior à vigência das mesmas. 

62~ Tal aspecto do problema j~ foi devidamente e

xaminado, pelo que se deixa de explan~-lo aqui mais demoradamen -

te • 

v 
EM CONCLUSÃO 

À vista do exposto est~ certa a suscitada que caso 
#1111 N • A • V. Excia o nao julgue procedente a sua exceçao de ~ncompetenclaJ aP. 

solverá de instância a suscitada ou julgará prescrita a ação, ou 

ainda, no m~rito, julgar~ improcedente o pedido, como ~ de intei-

r a 

J U S T I Ç A. 

Rio de Janeiro~ 22 de dezembro de 1953. 

PP• Ernani Teixeira Filho 

PP• Antonio Alberto Saboia Lima 
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A NEXO 

ACÔRDO sÔbre majoração de sal~rios · que entre si fã 
zem a Companhia Radiotelegr~fica Brasileira (RADIOBRAS) e seus em 
pregados no Distrito Federal1 ,representados pel21 SINDICATO DOS TR~ 
BAL~DORES EM EMPiillSAS TELEGHAFICAS, RADIOT~LEG.ttaFICAS E RAQIOTE
LEFONICAS do Rio de Janeiro, mediante as clausulas e condiçoes s~ 
guintes: 

lQ - A Radiobras conceder~ um aumento geral de 15% 
sÔbre os s~làrios resultantes ~o acÔrdo assinado em 19 de janeiro 
de 1949. Este aumento vigorara a partir de lQ de outubro ~ 1950. 

- ~ A 2º - Nao serao computados no presente aumento aqu~ 
' les concedidos por promoção, em data posterior a janeiro de 1949. 

, 3º - Na 2ªHquinzena de dezembro de 1950 a Compa -
nhia concedera gratificaçao de Natal calculada da seguinte manei-
r a: 

a)- Aos funcion~rios que em 1º de dezembro~ 1950 
tiverem 8 anos ou,mais de serviço com a Compâ 
nhia: lOQ% do salario mensal de base. 

b) - Aos funcionàrios que, na mesma data, tiverem 
menos de 8 anos orem mais de ano de ser 
viço com a Companhia: o do salario mensal~ 
base. 

, , N4Q - At~ 30,de novembro de 1950 a Companhia subme-
ter~ a aprovaçao do Ministerio..,do Trabalho um "Regulamento de Pr.Q. 
moçoes" para entrar em aplicaçao em lQ de janeiro de 1951. 

5º - O presente aumento fica subordinado a assidui 
dade 100% salvo os casos previstos em lei. -

6Q - O pessoal colaborar~ SEIJpre com a Companhia de 
maneira a assegura~ serviços eficientes e rapido~, consoantes com 
os progressos da tecnica e sem que haja diminuiçao do ritmo do trâ 
balho • 

A , , 

7Q - O presente acordo vigorara ate 1º de outubro 
de 1951. 

EApor estarem, assim, justos e acordados, assinam 
o pr~sente em tres vias de igual teor, na presença de testemunhas 
tambem abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1950. 

Pelos Empregados da Companhia RadiotElegr~fica Brasileira (RA~IO
BRAS) ~apresentados pelo SINDICATO DOS TRABA~HADORES EM EMPRESAS 
TELEGRAFICAS, RADIOTELEGRÁFICAS E RADIOTELEFONICAS: 

as: Jos~ Gonçalves Maia 
Presidente do Sindicato. 

Pela Companhia Radiotelegr~fica Brasileira (RADIOBRAS) 

Testemunhas: 
M._do Rego Monteiro 
Joao Buarque de Macedo • 

as: Rodrigo Octavio (filho) 
Diretor Presidente 
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C 6 P I A Rio de Janeiro, 
3 de maio de 1954 · 

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho: 

COMPANHIA RADIOTELEGRÁFICA BRASILEIRA, nos autos 

do Diss!dio Coletivo nº 27/53, em que ~ suscitada, sendo suscit~ 
,.. , 

te o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Telegraficas, Radio-

telegràficas e RadiotelefÔnicas do Rio de Janeiro, vem apresentar 

as anexas razÕes de recorrida, pedindo a juntada das mesmas, para 

os fins de direito • 

Nestes Termos, 

P.Deferimento • 



• 

EGRtGIO TRIBUNAL: 

C 6 P I A Rio de Janeiro1 3 de maio de 1~54 

RAZÕES DA RECORRIDA: 

CIA. RADIOTELEGRÁFICA BRASimiRA 

I 

, w 

1. O recorrente, como esta expresso na petiçao i-

nicial, levantou o presente diss{dio coletivo, alegando que o Re

gulamento de PromoçÕes da Recorrida, violou os artigos 468 e 443 

da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, alterou ilegalmen

te os contratos individuais dos empregados desta. 

A N • A • 2. A recorrente opos exceçao de 1ncompetenc1a,por 

entender que, no caso, não se verificava um diss!dio coletivo. E 

assim entendeu, entre outras razÕes, porque: 

a) o diss{dio coletivo s6 seria admissÍvel se o 

Regulamento de PromoçÕes houvesse ferido um di 

reito coletivo, ou se tal regulamento gerasse 

direitos e obrigaçÕes coletivas; 

b) por direitos coletivos entende-se, naturalmen-
A A 

te, aqueles que tem como titular uma classe,em 

contraposição aos direitos particulares, que 
A • tem como t1tulares os componentes dessa elas -

se; 

c) o recorrente fundou o pedido em alegada viola

ção de direitos decorrentes de contratos indi-

• viduais de trabalho. 
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d) Ora, os contratos individuais de trabalho 
, 

so 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

podem gerar direitos particulares, e nunca di

reitos coletivos. 

... 
fUndamentou o diss! Portanto, o recorrente na o 

I 

dio em violação de direitos coletivos, mas de 

direitos particulares. 

... 
traba Por outro lado, direitos e obrigaçoes 

.,.. 
lhistas tem como fontes a lei diretamente, ou 

os contratos. 

, 
Afastada, na hipotese dos autos, a primeira fo~ 

... ' te, resulta que o Regulamento de Promoçoes so-
... 

mente gera direitos e obrigaçoes como parte de 

um ou mais contratos. 

... 
Os contratos trabalhistas sao ou coletivos, ou 

individuais. 

.. 
No caso concreto, nao houve qualquer contrato 

coletivo. 

j) Assim, o Regulamento de PromoçÕes, em causa,s~ 
, N 

e fonte de direitos e obrigaçoes como parte in 

tegrante dos contratos individuais de trabalho 

dos empregados da recorrida. 

k) Tal Regulamento de PromoçÕes, não tem existên

cia jur!dica autônoma. ~le se realiza jurldi

camente em cada um dos contratos individuaisde 

trabalho. 

1) ' Ora, dos contratos individuais de trabalho, s~ 

l 

\ 
i 
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mente decorrem, como já foi acentuado, direi -

tos individuais ou particulares • 

... 
Portanto, os direitos e obrigaçoes decorrentes 

- H das condiçoes do Regulamento de Promoçoes, in• 

seridas nos contratos de trabalho dos emprega

dos da Recorrida não geraram direitos coleti -

vos, mas direitos particulares • 

... 
Consequentemente, nao estamos diante de um di~ 

s!dio coletivo, mas de um dissfdic individual 

plÚribo • 

II 

3• Essas razões estão desenvolvidas na petição de 
' .. fls. juntamente com outras que conduzem a mesma conclusao, e 

" , IN qua foram expressamente aceitas pelo brilhante e logico acordao 

recorrido. 

4, Dêsse arresto imposs!vel de ser ilidido, foi 2 
,. 

pre:s.ent&d.O ~s:;e re-curso. 

Ve .l!~a ~le, ·~o somente, 
A 

a competência 5.- sobre do 

Tribunal "a quo 11 , para ~ulgar esta .causa. Agora, apenas isso es-
, ... N cogitar _ta sob apreciaçao, nao sendo de se da falta de objeto do 

... , 
pedido ini~ial, da prescriçao, ou do merito. 

6. A recorrida já apresentou o resumo das 
... 

razoes 
, 

pelas quais e incompetente o Tribunal Regional, e, consequentemen 
A • te, da improcedenc2a do recurso. 
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- ... , 7. Deixa de desenvolver tais razoes, nao so po~-

que j~ o fizera largamente na petição de fls. como também por

que não sofreram elas, nem siquer, uma tentativa de refutação por 

parte do recorrente. 

8. É realmente curioso! O recorrente, que 9a tri 

buna do Tribunal "a quo", declarou serem "~bcenas" as alegaçÕes da 

recorrida, e contra el~s rugiu como um leão enraivecido, arrazoou 

seu recurso em balidos de carneirinho manso e atarantado. 

9• Na verdade, seu recurso é uma verdadeira desi~ 

tência, uma autêntica confissão da falta de fundamento do pedido • 

10. Nêle nenhuma resposta foi dada aos argumentos 

da recorrida, e do acÓrdão do Tribunal Regional. 

11. Entretanto, em respeito ao ilustre patrono do 
, , 

recorrente, comentaremos paragrafo por paragrafo, o seu recurso , 

embora de forma sucinta. 

III 

12. 
... 

Norma nao quer dizer l2!• 
, . , 

o que se da, e que 
, 

a lei contem uma norma, que cria, extingue ou modifica direitos , 

imposta e sancionada pelo Estado. 

13. O recorrente est~ desviando o debate. o que 

se discute é se o Regulamento de PromoçÕes gera ou não direitosc~ 

1 ti Ja, t - , e vos·. se demons r ou que na o; j a se demonstrou que o RegUl,ã 

mento de PromoçÕes somente é fonte de direitos enquanto parte dos 
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contratos individuais de trabalho. Realmente, confessamos que não 

temos mais palavras para explicar ao recorrente que A, B e C po-
A 

dem ter direitos identicos, sem que isso signifique que o titular 

de tais direitos sejam A, B e C em conjunto. ~ inÚtil! Demos o 

exemplo de contrato de adesão, ministramos ao recorrente algumas 

noçÕes de solidariedade jurfdica. Mas ••• é inÚtil. Êle se recu-

sa a compreender. 

~ ' O Tribunal "a quott nao resolveu que as Juntas 

cabem anular o Regulamento de PromoçÕEs. Resolveu, i sso sim, que 

as Juntas são competentes para apreciar., em cada caso concreto, se 

algum contrato individual de trabalho foi ou não ilicitamente al

terado, pela absorção das regras do Regulamento de PromoçÕes. 

15. Cabe ao Tribunal Regional homolog~r um Regul~ 

manto de PromoçÕes se Êste for institufdo por um contrato coléti

vo, ou como transação num diss!dio coletivo, o que vem, aproxima

damente a ser a mesma coisa. Essas hip6teses, não se verificam no 

caso presente. 

16e A petição inicial funda-se~ quanto ao direito 

substantivo, somente nos artigos 468 e 443 da Consolidação das 

Leis do Trabalno (forma~ão e alteração do contrato -~ndividual de 

trabalho). 

, N N 

Os fundamentos do acordao recorrido, nao es-

tão, apenas, em se tratar, ~10 caso, de situaçÕes individuais. Mas, 

também, porque -o Regulamento de Promoções, em si mesmo, não crio~ 
" ,.. ' modificou ou extinguiu direitos, pois tal força ele somente, pos-

sue, como parte integrante de cada um dos contratos individuais 
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dos empregados da recorrida, 

18. O recorrente procura, agora, modificar o ped1 

do, 

19. -O Regulamento de Promoçoes da Recorrida, nada 

tem a ver com contrato coletivo. Aliàs, o pr6prio recorrente c~ 

sou-se de afirmar na peti ção inicial, que tal regulamento foi elã 
A 

borado sem o seu acordo ••• 

IV 

N 

Em face do exposto acima e na petiçao pela qual se 
A - A opos a exceçao de incompetencia, que deve ser considerada parte~ 

tegrante das presentes razÕes, a recorrida espera a improcedência 

do recurso, sendo mantido o acÓrdão recorrido pelos seus fund~en 
, 

tos, como e de 

J U S T I Ç A. 

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1954. 

PP• Ernani Teixeira Filho 

pp. Antonio Alberto Saboia Lima 
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PELA RECORRIDA - COMPANHIA ENIRGIA E1ETRICA 

RIO GRANPENSE 
i 

Egrégio Trib~~al Superior do Trabalho 

1. -Inicialmente, impõe-se refutar ~pérfida acusação da recor-
rente, de que a recorrida, sic : 11trust econÔmico mundial 

poderoso, em desprezo à lei nacional está conspurcando direitos 
e garantias individuais", em lut Çt aberta com seus empregados, "ha 
mais de cinco anos" (Fls. 168) a •• 

O.aleive, que malfere o colando Tribunal Regional, não 
passa de sovado expediente advocatÍcio, para provocar contra a rji!, 
corrida a animadversão desse ilustrado Colégio Judiciário, como 
se acaso os eminentes Julgadores que o integram ~~ deixassem em
bair por tão desacreditado processo persuasivo ••• 

Totalmente falsa é aquela imputação. 
Jamais a recorrida . entrou em luta com o recorrente, a 

respeito de qualquer assunto. 
, A 

Bem ao reves, sempre manteve com ele as melhores rela-
ções, graças ao esp!rito de mút~o respeito e compreensão com qu~ 

é ' 4 A at agora, vinham sendo resolvidos os rec1procos interesses, dos 
trabalhadores e da Empresa. 

Prova-o o fato, eloquentíssimo, de nada menos de nove 
AcÔrdos terem sido assinados entre o Sindicato e a Companhia, a. 
partir de 1.945, todos concessivos de aumentos salariais,a saber: 

1) maio de 1945 ~ tabela de 4o%, 30%, 20% e 10%; 

2) dezembro de 1945 - abÔno de Natal de ~~ 400 ,oo ,ruu: 
çapita; 

3) março de 1946 - aumentos proporcionais de ~$ loo,oo, 
~ 220 ,oo, (li 18o ,oo e (t$ 150 ,oo; 

4) dezembro de 1. 946 - abono de Na tal de (i$ 1. 200 ,oo :su; 
capita; 

5) fevereiro de 1.947 - tabela de (i$ 50%, 45%, 40%,35%, 
30%, 25%, 20%, 15%,10%; 

6) outubro de 1.948 - aumentos proporcionais de (l$14o;n, 
(i$ 300 ,oo, (f$ 350 ,oo, (i$ 400 ,oo, ~$ 300 ,oo, (l$ 250 ,OOJ 

7) outubro de 1.950 - tabela de 20%, 15%, 10% e 5%; 



.. ' ·, 

8) novembro de 1.951 tabela de 20%t 15%, 12,1/~J 

9)' dezembro -de 1.952 - tabela de 20%.~ 15% e l2,112%,al~m 
de um a:t>Ôno especiÇll de {t$ 60o,oo ~· capita {~ do

cumentos anexos ns. 5 a 13). 

Poi:tanto1 no espaço ·de 1 anos receberam o.s empregados da. 

recorrida nove aumentos de salário·s, cujo .tot~ rt;tpresenta um ac~ 
cimo de .447;5% sobre os sal~ios básicos em 1.945: .. 

. !liás, desses nove acÔrdos, cinco vêm mencionados. pelo 
·prÓp.rio . recorrent e na petição inicial do dis?Ídio (itens ) · 

. Jllrante todo e.sse perÍodo •. s6 em 1.949 deixaram êles . de 
,. A 

raQeber . aumentos por convenio, isto porque no referido ano entrou 
a vig.orar 7 a L·ei ns:! 6o5;· concessiva do repouso remunerado, o que 
lhe·s proporcionou . proventos que variaram de 16% a 20% e um acrésc,! 
mo total de _546,6,% sobre os .salários básicos em abril de 1.9451 

·()'nde-,·;pois, a ''conspurcação de direit.os e garantias . indi. 
vidu.aistf? Onde ; luta, em que a recorrida teria sempre "levado ·a . 

melhor••; segundo a bombás·tica tirada do recorrente? 
O pres~ nte dissÍdio coletivo {que aliás o. 6 apénas _jn ~ ~ 

mJ.Ga,., n-;.o in na.~ura~ constitue o primeiro litÍgio havido entr~~ _ ;~· 
re~orrida e o Sindicato, desde que essa entidade de classe foi cria, 

da• 

z;.- Dit"o .isto, cabe agór a. reafirmar que o que pretende o r e corren

te é. matéria, sem dÚvida, estranha à compe téncia da Justiça 
do irabalho, oomo acert~damente decidiu o honoF,vel ac6rdão do co
lendo Trib:mal Regional. 

que a~pirá o Sindicato, em verdade, por via do dissÍdio? , 
· frimeiro: revisar as contas já aproyadas pelo Ministé-

rio .da ··,A;gricul tura; refe r entes li arr e cadação,. das s:ibre-taxas adi~ 
·cionais autol"izadas pelo Da~reto-lei n .. 7.524t: de 5/5/1945 e Lei 
nO 27, -de. 15/2/1947, quer revisá-las no vão pr9pbsito de .demons- . 
trar. que ao invés <;le deficit elas acusam saldo ••• 

Segundo: re"ivindicar esses imaginários result eC.os a t1-
tul(l .de__ propriedp,de, não dos funcionários individualmente f mli:s da 
"categoria .prof~ssionaltt. , .cujo Sindicato determinará .~i.c :- "a for
ma_ como será· dividido e empregado o salde> a ser apur ao. o ·~ ~ vêr 11\1 
cial, item 42g, letras~ e .!). 

O que .... reclama pois o r e corl'ente não 6 aument~ de salário 
(contra-prestação de serviço, calculada em funçãe do tr ab alho e de 
n~vÉ>s n1veis de .vida) ., - mas um direi to · de prop~iedade, tout court, 
que sustenta pertencer. 1. categ.~r.ia ·.pr0fissiona1, ·iricondicionalmen- · 
te, e nãG aos .servidores da ~resa. -

..,l ., . 
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Destarte, conclue,que, uma vez apurada, na instrução do 
dissÍdio, a existência dos imaginários saldos, êstes lhe devem ser 
entregues pela Justiça do Trabalho, independente de qual.quer pré
vio reajustamento de salários estipulado com a recorrida, e inde
pendente da autorização do Ministério da Agricultura para lança- . 
manto da respetiva despesa à conta "Excesso de Taxas Adicionais"• 

Ora, para qualquer dos dois atos acima referidos, ou s~ 
ja, tanto para revisar as contas, como para decretar a entrega,~ 
condicionada, dós disputa~os saldos ao Sindicato, falece competên 
cia à JustiÇa do Trabalho. 

3.- QUanto ao primeiro dêles (revisão), tendo sido as contas a
provadas pelo Snr. Ministro do Trabalho, como o foram, e coqa 

tituindo dita aprovação ato tipicamente administrativo, refoga à · 
evidência, ao contrÔle dos tribunais trabalhistas. 

O asserto não envolve, contudo, a afirmativa de que o . 
ato administrativo da aprovação seja, em principio, absolutamente 
imune ao contrÔle jurisdicional, como, aliás, faz crêr o recorren 
te, ao invocar no pÓrtico de suas razÕes de fls. a garantia asse~ 
gurada pelo § 4a do art. 141 da Constituição Federal. 

Uma coisa é negar competência aos tribunais trabalhis
~ para apreciar a legalidade de atos da Administração PÚblicà e 
outra é afirmar que tais atos são incontroláveis pelo Poder Judi-
. , . c1ar1o. 

Aliás a recorrida, ao arguir a incompetência da Justiça 
do Trabalho para revisar as questionadas contas, ressalvou o con
t .rÔle jurisdicional do referido ato pelo Juiz da Vara dos Feitos 
da Fazenda, com apêlo para o Tribunal Federal de Recursos, na hi
p6tese (inadmissfvel na espécie) de ter havido ilegalidade, vale 
dizer, vicio jurÍdico (veja-se exceção item 7a).· 

Sendo o Governo Federal, por seu Ministério da Agricul
tura, o autor do impugnado ato administrativo, irrecusável seria 
o interesse da União na causa, cujo deslinde, na hip6tese de ile-

' A galidade, pertenceria, assim, a competencia do Juiz Privativo do~ 
Feitos da Fazenda (Lei de Organização Judiciária do Estado, arts. 
59, V e 55) .. 

4. - O que nega a recorrida - e bem o reconheceu o v. aresto de 
fls. - é a competência atribuida pelo recorrente à Justiça 

do Trabalho tanto ~ anreciar ~ legalidade do referido ato do 
Ministério dà .Agricultura, como para mandar entregar ao recorren 
te, a titulo de propriedade (?1) (ou a quem quer que seja,a êsse 
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ou a outro qualquer titulo) os imaginários saldos que o Sindicato 
reclama, em nome da "categoria profissional", para apÓs divid:U:!:os 
entre os empregados da Emprêsa, segundo o seu livre alvedrio (i~ 

cial item 4zg, letras~ e~) ••• 
Basta ter sob os olhos as leis que dispõem acêrca das SQ 

bre di tas taxas adicionais, para. compreender que a fiscalizacão 2, 

a disponibilidade da respotiva renda é matéria que incide na 6rb~ 
ta da competência administrativa do Poder Executivo. · 

Vej~-se a esse respeito os artigos lQ, § 4? e lO do~ 
ereto-Lei nQ 7.716, de 6 de julho de 1945, onde; explicitamente . 

~ N ~ • 

se submeteu "a orientaçao, sistematizaçao e a execuçao das medl.-
das11 referentes à cobrança e à arrecadação da taxa adicional aut.Q. 
rizada pelo Decreto-Lei na 7524, de 5/5/1945 "à jurisdicão do CoD 
§elho Nacional de 1guas e Energia Elétrica e da Divisão de ÁgUa§ · 
do Ministério da Agricultura". 

1.945 : 
DispÔs o art. 6a do Decreto nQ 19.117, de 6 de julho de 

"A qualquer tempo, poderá o Ministro da Agricultura,por 
proposta d~ Divisão de 1guas, que seráHfeita por ini
ciativa propria ou mediante recomendaçao do Conselho 
Nacional de iguas e Energia Elétrica, determ~nar um ~ 
baixamento proporcional nas tarifas d;s emprêsas em 
cgusa, de modo que o subsequente decrescimo da recei
ta -normal seja compe nsado com o excesso da receita e~ 
pecial, proyeniente da cobranca da taxa adicional. 
Parágrafo Único - O a~o que determinar o abaixamento 
das tarifas disporá sobre a forma em que a conta "Ex
cesso da Taxa Adicional do Decreto-lei nQ 7.524""pro
verá ao consequente decréscimo da receita normal"• 

Também frizante, a respeito, é o § 10 do art. 4a da Lei 

nQ 27 de 15 de fevereiro de 1.947: 
.. ... H 

"A arrecadaçao, resultante da elevaç~o de tarifas, nao 
deverá exceder ao quantum indispensavel a aumento de 
salários. QUalquer saldo da conta de tarifas adicio
nai~ e aumentoHde salários com fundamento nesta Lei, 
tara a ~plicacao acordada entre o poder concedente e 
as emprese,s 11 • 

Salta, pois, aos olhos que, tanto a fiscalizacão como 

a disponibilidade dos questionados saldos é ~1s~n~p pertinente à 
esfera da atiyidade da Administração PÚblica da União Federal,h.Q. 

. 
je poder concedente dos serviços de eletricidade em todo o pais. 

O colando Tribunal Regional da 5a Região reconheceu, 

por unánimidade, em brilhante aresto de 7/1/1947, a incompetência 
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da Justiça do Trabalho - sic: "para aferir da legalidade do ato 

11 a<3;inistrativo, cujo contrÔle pertence ao Poder Judi
ciario, ou sejal à Ju~tic~ ord;nária no Brasil" (Rev. 
Forense, vol. 1 5, 61 /61 l. 

Do resto, outra coisa não decidiu êsse Egrégio Tribu

nal SUperior, no dissfdio coletivo promovido contra a Companhia 

Carris Porto Alegrense pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empr~ 

sas de Carris Urbanos de Porto Alegre, cujo judicioso aresto ccn~ 

ta dos autos por certidão e foi invocado pelo v, acÓrdão recorri 

do (veja-se Proc. 844-49). 

5····- SUstenta, é verdade, o recorrente ter direito aos disputadc:s 

saldos em razão do disposto na cláusula 6a do acÔrdo que ce

lebroú com a recorrida, em data de 29 de dezembro de 1.952. 

Eis o que dispõe dita estipulação : 

11Se fÔr verificado perante autoridade competente que os 
saldos das taxas adicionais arreca.dadas a partir de 1 c 
de novembro de 1951 permitem aumentos em percentagens 
mais elevadas que as pr evistas na cláusula primeira, 
poderão essas percent agens ser reajustadas". 

Desde logo, ressalta que a ef icácia de seme l hante cláu

sula se subordinou à realização das seguintes condiçÕes : 

a) real existência de s aldo, verificada pe la au toridade 

competente; 

b) capacidade, do mesmo saldo, para suportar aumentos 

salariais em percentagens mais elevadas que as cone~ 
A 

didas no acordo; 

c) operação de reajustamento, vale dizer, mútuo conseu 
so das partes quanto à constituição das tabelas pe~ 
centuais, relativas aos diversos grupos de salário 
(cláusula 6a, 1n fine, do acÔrdo); 

d) autorização do Poder Concedente para lançamento da 
~ despesa a débito da conta Taxa Adicional (Lei 
nc 27 de 15/211947, § lC do art. 4c). 

Como é in t u i ti v o, a condição primacial, de que tÔdas as 
outras ficaram a depender, por subordi nação r acional e lÓgica,foi 
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a primeira, vale dizer, a existência~ saJdo, yerificada por jy

TORIDAPE COMPETENTE. 
Ora, qual é essa autoridade? O Ministério da Agricul

tura, por sua Divisão de 1guas, ou a Justiça do Trabalho ? 
Sendo certo que a r ecorrida está obrigada a, pe riÓdica

mente, prestar contas à Divisão de iguas, da arrecadação das alu
didas taxas adicionais (Portarias ns. 546, de 25/4/1953 e 1.076, 
de 27/8/1953), ressalta manifesto que a autoridade competente,pa
ra dizer se tais contas acusam ou não saldos, há de ser, a forti~ 
11, a mesm1ssima à qual compete tomar as contas, isto é, a Divi- · 
são de Íguas. 

Tal competência decorr e, assim, da prÓpria Índole Sa 
funcão de tomar contas à concessionária do serviço pÚblico,função 
que, pode ser de natureza adm~nistrativa, pertence, fora de toda 
a dÚvida, ao Poder Concedente. 

Pois bem; essa autoridade já reconheceu a inexistência 
dos pretensos saldos, ao aprovar, como aprovou, as contas prestA 
das pela recorrida, relativas ao periodo de novembro de 1951 á 
agosto de 1952, como prova a certidão junta aos autos (doc. na ~ 
da exceção· de incompetência). 

Logo, não se verificou a primeira e fundamental condi
cão, suspensiva do reajustamento s alarial previsto na cláusula 6a 
do acÔrdo, eis que "a autoridade competente" (Divisão de Águas) 
constatou a ausência de saldos. 

De resto, o prÓprio recorrente acaba de oferecer a mais 
eloquente demonstração de que reconhece ser o Ministério da Agri
cultura - e não a Justiça do Trabalho - a "autoridade competente" 
para aquele ato, ao requerer ao snr. Ministro, como re quereu,ailt 

, N ~ 

da recentemente, apos suscitada a presente excecao, a r evisao 
das contas há apróvadas. 

j o que patenteia a Portaria na 1076, de 27 de agosto 
do corrente ano (o diss1dio foi ajuizado a 8 de julho). 

vista o 
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sorte a eliminar as taxas e sobretaxas adicionais" • 

. Por outro lado, ao contestar a exceção de incompetência; 
reiterou o Sindicato aq~ele r econhecimento, ao prestar a seguinte 
informação elucidativa : 

"Aliás, a pretensa aprovação de contas, NÃO FOI DEFINI
TIVA,_ pois, segundo telegrama recebidono dia de hoje, 
por recomendaçao expressa do Exmo. Snr. Dr. Presiden
te da RepÚblica, o Snr. Ministro da Agricultura deter
minou que a Comissão Estadual de Energia Elétrica ·pro
cedesse uma perícia na escrita da reclamada para veri
ficar o emprego de tais taxas"•· 

Mas, se na esfera administrativa, por provocação do prQ. 
prio recorrente, as contas já prestadas e aprovadas ,serão revis
tas, como pode ele pretender que , paralelamente a essa revisão, 
corra outra perante a Justiça do Trabalho ? 

I .sso seria admitir a coexistência de duas autoridades 
igualmente competentes, o que, à evidência, ensejaria pronuncia
mentos discrepantes, confusão, desordem e, pois, a insegurança 
das relações jurÍdicas. 

De outra parte, se as contas vão ser revistas pela prQ 
pria autoridade que as aprovou, não ha que falar sequer em con
trÔle jurisdicional (pela justiça comum, já se vê), porquanto o 
ato administrativo impugnado não será então definitivo, como aliás 
assevera o r~corrente, no item IX de sua contestação~ exceção, 
cuja tÓpico foi acima transcrito. 

É irretorqu!vel 1 

6, - E o mais interessante é que o Sindicato, ap6s julgada proc~ 
.::.. dente a exceção de incompetência, resolv eu entabolar nego-
ciaçÕes com a recorrida acêrca de um aumento dos salários bási
cos em 31 de outubro de 1.953 ••• 

A proposta nesse sentido, acompanhou o oficio do Sin~ 
cato nQ P,l37/53, de 3 do çorrente mês, cujas foto-cÓpias instrtiem 
as presentes contra-razÕes. 

la c 
' O aumento percentual proposto obedece a seguinte taba-

até~$ z.ooo,oo • • • , ••• , , • , 30% 
de (l$ 2.000 ,oo até (l$ 3,000 ,oo • , • • 25% 

acima de @ 3.001,00 • • • • • ••• 20%, obser
vando-se um aumento m1nimo de @ 450,00 e um máxi• 

mo de (l$ l,ooo,oo. 
Além disso, deveria a Companhia conceder "um abono es-

• A pecial a todos os empregados com mais de sels meses de serviço, 
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de~$ 1.20o,oo, não excedendo esse abono ao equivalente a 16 dias 
de ·trabalho 11 (cláusula 6a, ~doc. anexo nQ 2). 

Essa proposta foi aprovada, por maioria de votos, pela 
Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato, realizada em data 
de 30 de setembro p.p,, mas- impende sinalar- 7 ·dias antes, ou 
seja, a 23 do mesmo mês, outra Assembléia Geral discu t ira e apr.Q 
vara tabela em bases totalmente diversas daquela. 

A Última Assembléia, porém, revogou a deliberação da 
precedente, por considerar "inegociável" a respetiva t abela,sub~ 
tituindo a assim pela que remeteu à Empresa junto ao ofício P.l37/ 
53, de 7 do corrente mês (doc. n. 1 e 2). 

Ora, muito embora da ata relativa à Última Assembleia 
nada conste com referência ao prosseguimento do dissÍdio coleti
vo, ressumbra, todavia, daquele documento que o novo pedido de 
melhoria de salários, formulado, aliás, logo apÓs julgada proce
dente a exceção de incompetência, não passava de fÓrmula propos
ta em substituição à descabelada r e ivindicatória dos imaginários 
saldos globais, ajuizada sob calor de dissÍdio coletivo.,. 

Be.m embargo, no oficio já referido, de 7 do fluente, o 
snr, Presidente do _Sindicato fêz que s tão de acentuar que o novo 
pedido era, verbi~: "completamente independente do dissÍdio, em 
andamento da Justíça do Trabalho", cuja pretensão de nenhum mo
do deveria fic ar prejudicada pelo acÔrdo que se viesse a reali
sar. 

.., Todavia, semelhante ressalva era juridicamente incon
ciliável com a nova proposta de aumento. 

Basta dizer que, conforme se estabelecera na cláusula 
quarta da minuta do solicitado acÔrdo, o acréscimo salari al pr~ 
tendido e beni assim todas q.s de~pesas dele decorrentes·, inclusj. 
ve o abono especial previsto na cláusula sexta, deveriam correr 
por conta da renda proveniente da cobrança das taxas adicionais 
em questão, "podendo ser aprove i tado para esse fim qualquer ~a.l 

"do futuro que venha a ser anurado no processo de Di~ 

sÍdio Coletivo em andamento na Justiça do Trabalho, . 
sem prejuízo do direito que julgam ter os empregados 
ao saldo anterior e ao excegante do presente aumentót' 
C doe~ ri. 2). 

Se o recorrente afirma assistir à categoria profissi~ 
nal que representa direito de propriedade, nã9 só com relação ao 
cerebrino saldo pret~rito de cêrca de (E$ 9.0oo.ooo,oo, como tam-
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bém sobre a totalidade dos vencidos e vincendos a partir de lQ de 
dezembro de 1.952 (inicial itens 36a e 42Q letra g) - se ele sus
tenta semelhante direito preexistente e atual, sobre tais saldos, 
não se compreende possa o acréscimo agÓra pretendido ser levado a 
conta daquilo que, de antemão, pertenceria aos empregados, coletá 
vamente, a título de propriedade ••• 

Nesse caso o almejado aumento não seria, em verdade, um 
acréscimo salarial, eis que os empregados pagar-se-iam a si prÓ
prios com os saldos que consideram seus ••• 

Seria essa uma condição juridicamente impossível, bas
tante, pois, a invalidar o novo acÔrdo, na hipÓtese (de resto 
absurda) de vingar a reivindicatÓria proposta, sob o rótulo de 
dissíd~o coletivo • 

. Teria aQUi rigorosa aplicação a regra do art. 116 in fi 
M do CÓd. Civil i 

"As (condiçÕes) juridicamente impossíveis invalidam~ 
atos a elas subordinados". 

De tal jeito; posto que ressalvando, por palavras,o di~ 
sÍdio coletivo, o recorrente, com a proposta de aumento por contá 
dos saldos, renunciou, por fatos, à sua pretensão reivindicatória, 
postulada no dissÍdio. 

7. -Manifesta e irrecusável revela-se, destarte, a incompetência 
da Justiça do Trabalho para tomar conhecimento do feito. 

Aliás, de dissÍdio coletivo ele só tem o nome. 
Destina-se tal remédio a alcançar uma decisão normatiya 

das relaçÕes de trabalho, propriamente ditas, como são as que se 
relacionam com a fixação do justo salário, ou regulam os demais 
direitos e obrigaçÕes, de interêsse coletivo, nascidos diretgmen
!! da locação de serviço, 

Seja de ordem jurÍdica ou econÔmica, o dissÍdio coleti
vo, por definição, visa alcançar um modus viyendi para as rela -
çÕes que promanam, naturalmente, do éóntrato de trabalho, com e
feito direto e imediato dessa figura juridica. 

Quando a reclamatória objetiva obter direitos ou rega
lias estranhas à locação de serviço, o caso não será jamais de 
dissÍdio coletivo 1 

Pouco importa que a pretensão seja pleiteada por enti
dade de classe; se ela não propugnar uma decisão normativa do ccn 
trato de. trabalho, mas reclamar direitos que não são emanaçÕes n.e, 
turais e implÍcitas dêsse contrato, não haverá, absolutamente,d~ 
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sÍdio coletivo 1 
Ora, o que reclama o Sindicato não é a título de salá

rio, com fundamento em novas condiçÕes de vida, mas a título de 
propriedade, pura e simples, 

Entende o recorrente - êle mesmo o diz no tem 42,letras 
g e .!i_ da inicial- 11que estes saldos pertencem não a qualquer em
pregado individualmente, mas, à categória profissional coletiva
mente", e que a ele compete 1 como representante dessa categoria, 
Hdeterminar a forma como será dividido o ettlpregado o saldo a ser 
apurado". 

Não se _trata pois de uma disputa sobre reajustamentos~ 
larial, em atenaQ·no a novos ní vais de vida e às necessidades pecJà 
liares às diversas categorias de trabalhadores da recorrida. Nadá 
disto 1 

Trata-se de uma r eivindicatória sui generi~, em que os 
empregados não figuram como reivindicantes; porém, o prÓprio Sin
dicato, visando apossar-se da totalidade dos saldos, pretéritos e 
futuros, porventura verificados, para, intra muros, proceder a 
uma espécie de commu~i _ dividunde, ou de rateio de lucros, segundo 
o seu livre critério, •• 

~ espantoso t 

Negando provimento ao temerário r ecurso, terá o egrégio 
T:r.it-w::.al ~uperior, mais uma vês, resguardado o Direito e realiza
do lÍdima 

J U S T I Ç A 1 

A 

Porto Alegre, 30 de outubro de 1953 

Pp. J·osé Luiz Martins Costa 
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(TRT-782 /53) 

Acordão gg Tribunal Regioua1 gg 

Trabalho ga 4a Região 

Ementa: t de se julgar proceden 
te a exceção de incompetência · 
arguida, quando o assunto esca~ 
pa à alça~a desta Justiça Espe
cializada. 

VISTOS e relatados êstes autos de Revisão de Dissi
dio Coletivo, em que é requerente o Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Energia Termo-Elétrica e da Produção do Gás .de 
Porto Alegre e requerida a Cia. Energia Elétrica Rio Grandense. 

Promove o Sindicato dos Trabalhadores nas IndÚstrias 
de Energia Termo-Elétrica e da Produção do Gás, de Porto Alegre, 

• ..- A A ' .,. uma rev~sao do acordo homologado por este Tribunal, em Acordao pr~ 
ferido em 29/12/52, com fundamento na cláusula sexta do referido · 
acÔrdo, que faculta a revisão, pleiteando melhoria de salários pa
ra os integrantes da categoria profissional que representa. O ped1 
do é formulado contra a Cia. Energia Elétrica Rio Grandense e tem 
por fim solicitar o seguinte: 

~ - Verificação no saldo resultante da arrecadação 
das taxas adicionais, criadas pelo Decreto-lei nQ 7.5a4'de 5/5/45 
e pela Lei nQ 27 de 15/2/47, e solicitação da divisão do excesso 
verificado, em partes iguais, a todos empregados da Companhia re
querida, que faziam parte dos quadro·s, em 1/3/53, e que contavam 
mais de doze meses de serviço efetivo. 

II - · Verificação do saldo mensal médio, provável PA 
ra o perÍodo de lQ de março do a.c. a lQ de março de 1954; 

III - Concessão de um aumento geral de salários a 
A • todos os empregados da empresa susc~tada, em lQ de março de 1953 

e correspondente ao saldo médio arbitrado; 
IV - Obrigação da Companhia requerida de, a partir 

de março de 1954, prestar contas das arrecadaçÕes das taxas adie~ 
nais referidas e das despesas realizadas no período de 1/3/5,3 a 
1/3/54, ficando assegurado ao Sindicato re.querente reivindicar 
qualquer saldo para a categoria que representa; 

V - Obrigação da requerida de descontar dos salá-
. rios de seus empregados a percentagem de 25%, relativa ao item lQ, 
e 50% do aumento concedido na forma do item 3Q, relativos ao pri-

• A melro mes, 
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Com a inicial sao apresentados documentos que i~ 
truem o pedido. 

Perante o DD, Presidente do Tribunal Regional, a 
requerida contesta o pretendido, levantando uma exceção de inco~ 

petência da Justiça _do Trabalho. At~ndendo, então, ao que dispÕá 
o artigo 799 da c.L.T,, é pelo EJODo. Sr. Presidente sus penso o 
feito e determinada sua apreciação pela totalidade deste Tribu
nal. 

Tendo os autos s~do encaminhados ao DD. Procura -
dor, é exarado o parecer de fls. 127, opinando, em face das ra
zões apresentadas, pela procedência da exceção arguida e pela r~ 
cusa do pedido de aumento de salários, por não ter sido decorri
do o p~azo legal de doze meses, da data da homologação do Último ,. 
acordo. 

É o relatório. 
ISTO PÔSTO: 

Secundando venerando AcÓrdão prolatado pelo Egrégio Trj 
bunal Superior do Trabalho em processo, visando matéria idên 
tica e do presente dissidio, é de considerar-se procedente 
a exceção de incompetência desta Justiça para conhecer a de
cidir quanto à aplicação de alegados e, segundo a prova dos 
autos, presumidos ou supostos saldos, a fim de atender ao p~ 
dido dos suscitantes dêste dissÍdio, 
No presente feito, apenas ao Poder Executivo, pelos canais 
competentes é que caberá atribuiçÕes legais, 
Ao Poder Judiciário falece competência ou alçada para deli
berar sÔbre interêsses decorrentes de atos adminis t rativos, 
pois a tal Poder compete conhecer e julgar os direitos das 
partes, quando feridos forem, 

,. , .. 
Sobre o assunto, vale como aUXllio desta conclusao, o deci-
sivo e jurÍdico teor da respeitável decisão que , por certi
dão, consta de fls. 143 dêstes autós, 
Por tais considerações é de dar-se, pela incompetência da 
Justiça do Trabalho para atender ao pedido dos suscitantes 
dêste dissÍdio, em face, principalmente, do disposto no art. 
4, § 1a, da Lei nQ 27,. de 15 de fevereiro de 1.947. Julga-se 
assim, procedente a exceção arguida pela suscitada, adotan
do-se, ainda, o judicioso parecer do Dr. Procurador Regional, 

' . .. no que concerne, apenas, a referlda exceçao. 
Pelo que, 
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ACORDAM, por maioria de votos, os Juizes do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4a Região: 
Em julgar PROCEDENTE a exceção de cncompetência da Justiça do 
Trabalho. 
Foi vencido o Juiz Relator. 
Custas na forma da Lei. Intime-se 
PÔrto Alegre, 16 de Setembro de 1953 

Jorge SUrreaux - Presidente Djalma de c. MaYa - Relator 
designado 

ciente: Delmar v. Diogo- Procurador Regional. 

:-t-:-: 
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Senhor Ministro 

Antes de promulgada a Constituição de 1946, que ele-
' , -vou a Justiça do Trabalho a dignidade de orgao do Poder JudicJ 

ário e tirou da então Procuradoria do Trabalho o caracter admJ , , , 
n1str•t , que possuia, para integra-la no Ministerio Publico 
da tJnilo - tinha o Governo da RepÚblica, ape !lar da autonomia ~ 
d1cante dos velhos organismos, meios de estender até al! as noJ: 
mas de conduta atinentes à polÍtica social, da qual foi e COJ! 

tinua sendo o principal responsavel e orientador. , , 
Atualmente, como alias, com muita argucia, observou .. , 

Sua Excelencia o Senhor Presidente da Republica, em sua Mens~ 

gem, de 15 do corrente mês, ao Congresso Nacional, aquela Jqa 
, .. -tiça e autonoma, faz parte de outro Poder, que nao o E.xecut1:vo, 

, -so restando a este a representaçao constitucional, que lhe to1 
, , - ' outorgada, do Ministerio Publico da Uniao junto a Justiça do 

~abalho, que em seu nome fala e em seu nome defende os superJ 
I , , 

ores interessas do Pa1s e do Governo, do qual e mandatario. 
Não existem mais, na organização dos tribunais tra~ 

lhistas, os representantes do Ministério do Trabalho; o ~ 
to bienal dos Juizes, que permitia sempre a investidura de pe~ 
soas que mais integradas estivessem na orientação go~rnaman

tal, desapareceu com a vitaliciedade de todos os Juizes, exc~ - , , -ao dos classistas; a propria Justiça, de orgao do Executivo, , 
passou para o Judiciario. Desse modo, tudo o que isso rep13 
sentava passou, integralmente, e de maneira muito mais ezpre~ 

siTa, para o Vinistério PÚblico da União, em seu setor que tqa 
ciona junto aquela mesma Justiça. 

.... e S.. Jl)r. MDI'ftll Dlás ele F~irM 

do Trabalbo, IMÚStrla e c.a 1o 



Destarte, quer o Ministério PÚblico da União ~ue o Gg 
, A 

verno da Republica, representado, no caso, por Vossa Excelencia, 
que é o orientador de sua polÍtica social, diga quais as :normas 
a seguir, para melhor execução de seu F~ndato. 

~ ' ~ Por certo hao me refiro, Senhor Ministro, as questoes 
de natureza puramente individual, que, sobre serem estritamente 

, - ... ... ' jurídicas, sao questoes de consciencia. Mas as controversias de 
natureza coletiva, aquelas que dizem respeito aos grupos profi.§ 
sionais e econÔmicos que integram a coletividade nacional. 

Dissfdios coletivos transitam diariamente nas Procur~ 
dorias Regionais e na Procuradoria Geral. Alguns de aspecto j~ 
r!dico; muitos com feição econÔmica; todos vizando aumento de 
sal~rio ou melhoria de situação financeira. E,não raro,aqueles 
·pleiteando mesmo acréscimo de 100 % no total da remuneração dos 
empregados interessados. 

Estando o Governo da RepÚblica altamente interessado 
na redução do custo de vida, não ser~ inutil o tempo perdido em 
tais questÕes, esclarecendo sobre os seus pontos de vista o ~li , , 
nisterio Publico, para QUe ele os transmita, em seus pareceres, 
' ' a Justiça junto a qual serve. 

Funcionando no impedimento do Procurador Geral efeti-
, , A 

vo, Doutor Americo Ferreira Lopes, so me dirijo a Vossa ExceleE 
cia, em tais condiçÕes, porque se trata de matéria urgente e não 
sem ouvir, previamente, aquele meu ilustre e di~no chefe. 

Renovo a Vo~sa Excelência, Senhor Ministro, os prote~ 
tos de meu profundo respeito. 

Rio de Janeiro, 18 de março de 1947. 

Dorval Lacerda 
Substituto do Procurador 
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A fixação do salário, em caso de dissfcio, é da 

competência exclusiva da Justiça do Trabalho, dentro das coB 
dições que a lei disciplina. 

Não posso, porém, deixar de expôr o ponto de vi~ 
ta do Ministério do Trabalho, em matéria de tamanha relevância 
para a economia nacional, como a que se refere à polftica de 
salários. 

Indubitávelmente, tem havido uma ascenção conti -
nu8da do custo de vida • Essa ascenção, entretanto, não atin
ge os limites invocados nos repetidos diss!dios coletivos, nem 
justifica, em relação, as altas percentagens dos aumentos sol! 
citados. 

Os pedidos de elevação exagerada de salários têm 
obedecido, via de regra, a um plano de agitação, cuja finalid~ 
de não é proteger o trabalhador, mas sim, criar um cÍrculo vi
cioso, de desequil!brio constante entre o custo do trabalho e 
o da produção, propiciando, assim, um ambiente de confusão, a
dequado a outros fins. 

Com o intuito de sustar o aumento do custo da vi
da, várias medidas já foram determinadas pelo Excelent!ssimo 
Senhor Presidente da RepÚblica, em todos os setores responsá
veis pela orientação da economia brasileira. Cabe, entretan
to, a êste Ministério, traçar as diretivas que devem nortear 
a atuação do Ministério PÚblico do Trabalho ao funcionar, pe
rante os tribunais trabalhistas, nos diss!dios coletivos al! 
suscitados, uma vez que lhe compete, pri~ordialmente e acima 
dos interêsses privados, defender os altos 1nterêsses econÔ
micos e sociais da Nação. 

Possue êste Ministério, através do Serviço de 
Estatística da Previdência e Trabalho, os elementos estat!s
ticos indispensáveis que determinam os !ndices reais, atual! 
sados, do aumento do custo de vida, capazes de orientar, com 
segurança e exatidão, as percentagens corretas para o reaju~ 
tamento de salários cujos aumentos não devem se divorciar da 
realidade econÔmica, o que transformaria a interferência da 
Justiça do Trabalho em ação desorganizadora da economia pá
tria. 



O 111n1.et._lo Pl1bl1oo 40 9zoabalbo de'NI"' eoltcl--, 
• cada caao, a este 1111118tV1o.; oa el.ellentoa que o habilitem a 
eaolazoeoer, CCIII Juat19a • __..1a114Me, .&e re1'rl.nd1c&9õe• '418e 
traba1hadoree. Betaa, ~8DdD Juataa e ver!dlcae, devem eer a -
tendidas nos limites reais, que n'lo devem eer ultrapaesad.oe 
.wae exatas medidas, por~to, se assim tôese, importaria 
agravar a eitu&91o eoonâmina cQletiva, principalmente daqueles 
que vivem de eal.~ioe ti:ms, como oa ltl'Vidoree pÚblicos, ~iVÍe 
ou militares. 

Não basta conceder aumentos de ealirio; n~o bas
ta atender àa reivindic&9Õee oneradorae sem, concomitantemente, 
impÔr obrigações que são denrea, individuais ou colethos, p._ 
ra com a sociedade. Ao trabalhador, a quem ee cencede aumento, 
tem-se o direito se lhe reclamar produção e assiduidade, para 
que, desta torma, os aumentos porventura concedidos Dlo venham 
agravar, mais ainda, uma situação que o Govêrno procura comba -
ter por tôdas as tormas. 

Em todo o mundo civilisado, o reajuste de sal' -
rios - desequilibrados por efeitos da guerra - está sendo c~ 
pensado pelo estôrço doe trabalhadores em prÓl de maior produ -
ção, como único meio de libertação dêase circulo Yicioeo que ee 
sintetiza em - quanto mais altos os salários, mais cara a vida. 
I o que propugnam Phillip Kurray, dirigente dos trabalhadores 
~orte-americanoe e ~apotocky, Mleader" tcheco, e muitos outroe. 

O interesse máximo doa Govêrnoe atuaie, que en
frentam, em todo o mundo, as tremendas diticuldadee decorrente• 
da guerra, consubstancie-se em encontrar o e~Íbrio econômio~ 
indispensável à felicidade do povo. !taae é, também, o máximo 
empenho do Senhor Presidente da RepÚblica que, em todos os eeua 
atos tem perseguido,com energia e tenacidade, êsse objetiTO. 

Procede~ em contrár io é trair, consciente e cri
minos~~ente, as massas trabalhadoraA, por lhes acarretar efême
ros aumentos nos salários nominais e reduções correspondentes 
nos aalárioe reais, sem obstar, entretanto, oe m&léticoa retle-

" .. :me deeee tenomeno nos restantes setores da economia. 
, , ' A solução desejada, porem, ao poder ••r conee -

gu1da através duma colaboração leal e sincera d~ tÔdaa •• tôr -
çaa vivas nacionais. Com esforços conjugados, restringindo-se 

, ·- , despesas eupertluae e aumentando-se a pro~~. poder-••-• al-
cançer, oomo todos deseJ..,a, • pouco ti!IIIFO, um n!vel de dda · 
eati~atório, ~om condições econômicas gerai• capaMe de Hst1-
t1&1r ao Bra~11 o lugar que lhe compete no concerto das laçõea -
o que ' aó lhe poder' ser assegurado pelo patrlotl..o, rendimento 



ltRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMI::RCIO 

CONSULTA DO PROCURADOR GERAL SOBRE 

A ORIENTAÇÃO QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRA

BALHO DEVERÁ ASSUMIR EM FACE DOS DISSIDIOS 

COLETIVOS, EM QUE SÃO SOLICITADOS EXAGERADOS 

AUMENTOS DE SALÁRIO. 
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