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Excelentissimo Senhor Ministro 

Com a presente tomo a liberdade de enviar 

a V.Excia, em nome do Instituto de Direito Social,as inclusas su

gestões relativas ao Projeto Regulamentador dos Cursos de Legisla~ 

ção do Trabalho e Previdência Social do Ministerio do Trabalho. 

Esperando que elas sejam tomadas na devi

da consideração,subscrevo-me, 

• 

• 
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RECUROO DE REVISTA 

n~ 4?/51 

.. 

Recorrªnt~: INDÚSTRIA DE TAPETES BANDEIRAN~ES S/A. 

Recorridos: MANOEL CRUZ E OUTROS - . ..-.....-.;;,.,;;;;,.;:;--.-.-, 

-:-~ ·-:-

Relat~: Ministro CALDEIRA NETTO 

~visar: Minist~o DELFIM MOREIRA JR. 

-~-:-:-

Pelos advogados da recorrente: Drs. Nelio Reta· e Amandio ' de . 

Moraes. 

't 

·~ 

T:HlMAS DEBATIDOS: 

1. Cumpre o aumento compulsÓrio de salários a empr~ que g§ - , rante aos seus empregados, ·por meios indireto~, salarios 
superiores à percentagem estabelecida em diásidio coleti 
vo. 

2o A finalidade do dissídio coletivo econômico é a de equi
parar a remuneração ao custo de vida, pelo que se eqttiv~ 
lem a majoração diret~ e a indireta doa salários. 
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PóRTICO 

Exmo. Sr. Ministro: 

Tendo sido confiado aos meus cuidados profissionais a 

sustenção oral, perante a Alta Côrte do Trabalho, do recurso in

terpôsto pela IndÚstria da Tapêtes Bandeirante~ S/A., peço vênia 

para passar às mãos de V. Exa. as razões em que se fundou are

corrente para pretender, com justos motivos, a reforma dos deci

s6rios de primeira inst;ncia. 

Na realidade êste processo está a merecer, como pou -

cos, a atenção do Colando Tribunal Super ior porque nêle se deba

tem têmas da mais alta importância, ou sejam, os resumidos nêstes 

enunciados gerais: 

1) CUMPRE O AUMENTO COMPULSÓRIO DE_§!~RIOS A EMPR~SA 

mfE GARANTE AOS SEUS EMPREGADOS, FDR MEIOS INDIRE -

~~ SALARIOS SUPERIORES À PERCENTAGEM ESTAB~Q!~ 

EM DISSíDIO COLETIVO. 

2) A FINALIDADE DOS DISSÍDIOS COLETIVOS DE NA TUREZA E

Q.ONCMICA t A DE EQUIPARAR A REMUNERAÇÃO AO CUSTQ....Q! 

VIDA, PELO QUE SE E2QTVALEM A MAJORAÇÃO DIRE TA ~ 

I NDIRETA DOS SALARIOS. 

Na realidade não inova a recorrente ao pedir amparo oos 

princÍpios acima expostos, resumidamente, por isto que a fixação 

inaugural dos mesmos coube ao prÓprio Tribunal Regional recorri

do, em pronunciamento definitivo e de larga ressonância~ 

"Se a maior capacidade produtiva do maqui
nário ou novas at~ibuições pe rmitem aos~ 
clamantes, no horario normal de tr~balho 
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e sem aumento de esfôrço fÍsico, obter S§. 
lários mais altos, evidentemente deve ser 
essa majoração computada para os efeitos 
dos níveis salariais decretados pela deci 
são coletiva de que nos auto~ se cogi ta7 
Os reclamantes percebem em media 40% ou 
mais sôbre os salários reajustados em fe
vereiro de 194?, e nada podem ex;gir, po~ 
que, quanto a eles, cumprida ·esta a deci
são coletiva". 
(TRT. 2a, n. 663/50 - certidão nos autos) 

Cumpre salientar que esta decisão gira em tôrno do cum 

primento do mesmo dissidio dos empregados textis que é objéto do 

presente processo, o que, por si só, enseje o conhecimento do r~ 

curso interposto, mas a cuja fundamentação outros tantos postul~ 

dos legais e jurisprudenciais se vêm juntar. 

O acórdão recorrido entendeu que, embora ficasse pro

vado que os reclamantes percebem MAIS do que a tabela fixada no 

acórdão, êste AUMENTO SALARIAL EFETIVO não pode ser levado em co~ 

ta porque, sendo os- reclamantes tarefeiros, não houve majora -

ção da unidade da tare!â, muito embora tenha a emprêss modifica

do o ma quinário de produção de forma a fazer com que, SEM MODIFl 

CAÇÃO DE HORARIOS, e sem AUMENTO DE ESFORÇO, os seus empregados 

passassem a produzir e ganhar o .~9~o 99 ~ue p~rcebiam à data-b~ 

se, tal como no acÓrdão citado ecima. 

Ora, se o que se pretendeu no dissid io coletivo foi o 

aumento dos salários de 1946, --dados como insuficientes, e se a 

emprêsa provou que, ~m quaisquer ônus para os reclamantes, ês

tes obtiveram, pela forma indireta aci~a apontada, aumentos sup~ 

riores ao decretado,-------- a injustiça da decisão recorridare 

revela de pronto, como tudo se espera seja reconhecido pelo Co -

lendo Tribunal, e como expressamente vem recomendado no valioso 

Parecer da Procuradoria do Trabalho, ora anéxo, nêstes têrmos d~ 
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"A melhor interpretação e que atende 9os 
têr mos da sentença cole t iva exequenda e a 
constante do aresto divergent e. O aumen
to deve incidir sôbre os salários vigen -
tes na data-base e se os empregados j á PS!: 
cebem um "quantum" ao mesmo corresponden
te, evidentemente, está preenchida a con
dição, cessa a causa que o determinou,que 
era a deficiência de remuneração. Os em
pregados continuam trabalhando no mesmobo 
rário e sem qualquer aumento do esfôrço fi 
sico. A obtenção de saláfios mais altos 
se deve , exclusivamente, a maior capacid~ 
de produtiva do maquinário, o que permi -
tiu que os salários dos reclamantes fôs -
sem naturalmente reajusta~ dos". 

E diz mais, ainda, o douto parecer: 

"Na espécie se cogita, apenas, de dar cum
primento ao acórdão proferido em dissÍdio 
coletivo: O aumento do custo de vida pou 
de ser enfrentado com o reajustamento dos 
salários dos reclamantes, os quais, com a 
melhori·a dos meios de produção, posterio~ 
mente ao dissidio suscitado, obtiveram a~ 
manto correspondente. 

Opino pelo conhecimento do recurso, 
porque caracterizada a divergência de in
terpretação, e pelo seu provimento :in t~ 
tum", a fim de ser absolvida a Empresa r~ 
corrente da condenação que lhe foi impos
ta. Rio, 24 de janeiro de 1951. João An
tero de Carvalho - Procurador". 

Pela injustiça da decisão, pela sua ofensa aos textos 

J Ag ais~. pel a divergência jurisprudencial invocada, pela r el evân

cia dos têmas em debates que estão a exigir o pronunciamento de~ 

+ q Mais Alta Côrte Trabalhista, por tudo isto confia a recorren

te que o seu recurso, na forma do E2recer supra, seja conhecido 

e provido como medida da mais alta 

Rio, 8 de fevereiro de 1951. 
JUSTIÇA 

NELIO REIS 
Advogado 
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fi!ZÕES ~ RECURSO DE REVISTA 

Pela recorrente 

.-.IND;;..;;;;.,;U;;.;;;S;,.;;T;.;;.;R-.I-.A I§ TAPErES ~EIRANTE fu. .L. 

COLENDO TRIBUNAL. 

A recorrente, interpondo o recurso de revista para o ~ 

grégio Tribunal Superior do Trabalho, usa um remédio legal nace~ 

teza de vêr atendida sua pr etensão, · qual seja a reforma da deci

sao recorrida, porque, assim, será feita a sempre desejada JUSTI 

ÇA. 

A tese sustentada pela recorrente nestes autos, giran

do toda ela em tôrno de um ponto exclusivamente de direito, teve 

a honra de ser amparada por três ilustres Juízes do Tribunal a 

quo, votos que se tornaram vencidos diante do respeitável voto 

proferido pelo seu ilustrado presidente, que, desempatando, ne -

gou provimento ao recurso ordinário então interposto. 

O fato mencionado, da ocorrência de empate ao serem c2 

lhidos os votos dos dignos Juízes do Tribunal Regional do Traba

lho de São Paulo, demonstra, de per si, a importância da tese em 

debate. 

E, si não existissem argumentos a demonstrar a injusti 

ça do v. acórdão recorrido, êstes três magnÍficos votos vencidos 

significariam fato suficiente a autorizar a recorrente a bater$ 

portas dêste Tribunal Superior. 
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A T~SE EM DEBATE -------

O presente recurso está fundado nas letras ~ e Q do a~ 

tigo 896 da c. L. T., eis que, como demonstrado ficará, o v. a 

córdão recorrido deu, à mesma norma jurÍdica, interpretação di 

versa da que foi dada pelo mesmo Tribunal Regional do Trabalhode 

São Paulo, contrariando, também, a jurisprudência do Colendo Tr! 

bunal Superior, ao mesmo tempo que violava norma jurÍdica. 

Antes de evidenciar a procedência da fundamentação do 

presente recurso, a recorrente pede vênia pare fazer um breve a

panhado da questão em téla que talvês não tenha sido bem apreen

dida pelo Tribunal "a quo". 

Os reclamantes no presente feito queixam-se de não lhes 

ter sido concedido o reajuste de salários determinado em diss! -

dio coletivo suscitado pelos trabalhadores textis de São Paulo, 

segundo a decisão proferida por êste Tribunal Superior, publica

do in D. Justiça de 6 de janeiro de 1949• 

Indicam em sua inicial os seus salários atuais (data <S 

propositura) e pedem a concessão do reajuste na base de 30% que 

fazem incidir sôbre os salários indicados na referida inicial,que 
, 
e, como se disse, o atual. 

Esqueceram-se, desde logo, que a percentagem de ~% de 

reajuste deve ser calclllada com base nos salários vigentes em~ 

vereiro de 1946 e não sôbre os salários atuais (oll da data da i

nicial), como pretendem, porqllanto o item II do v. acÓrdão prof~ 

rido no citado dissÍdio diz, claramente: 

"Data base: -
110s aumãiitos devem ser calculados, para e
feito do presente reRjP_sta~DAnto, ap.J..ican-
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do-se a tabela supra sôbre os salários vi
gentes em fevereiro de 194p incorporados 

A t . 11 

a es es ······················o·······-· 
De forma que é ponto fundamental no presente feito, a 

0btenção da média salarial dos reclamantes em fevereirQ_Qm_l946. 

Alegou a Óra recorrente em sua contestação que já ha ·

via feito o reajuste de salários, usando, naturalmente, do direi 

to de compensar os aumentos que expontâneamente havia concedido 
, . 

aos seus operartos posteriormente a ~vereiro de 1946, assim o 

fazendo, aliás, por expressa determinação da sentença proferida 

no referido dissÍdio, que dizia, no item IV do relatório, 

"Assim, no presente reajustamento, devem 
ser compensados todos e quaisquer aumen -
tos que te!iliãms!do expontâneamente c on -
cedidos pelos emQregadores-põSterlormente 
a fevereiro de 1946, excluindo s referen
te a antecipaçao do pagamento do repouso 
semanal remunerado". 

Disposição essa mencionada na parte decisÓria do mesmo 

ACÓrdão, em sua letra~' item II, que diz: 

"ComQens.~: - devem ser compensados to -
dos ~~~sguer_2ument~s que tennam s~ 
eXQQntaneamente concedtdos entre feverei
rõ d~46 e a data da decisão do Tr-ibu-
nal Re~onãi (2 de setembro de ~) ex -
1 ' d ,, c u~n o-se ••••••••••••.•••••.•••••.•••• · 

Ora, partindo-se dêstes dois pontos básicos, que são: 

lg) - que o salário-base é o vigente em feverei 
ro de 1946; e 

22) - que é admitida a compensação dos aumentos 
feitos posteriormente a essa data até 2 de 
setembro de 1948; 

a recorrente procurou demonstrar que já havia cumprido a decisão 

proferida no dissÍdio, fazendo a compensação. 

Para tanto, considerando que todos os reclamantes são 

tarefeiros e pertencem a grupos distintos, obteve-se em cada uma 
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das secções a qu.e pertencem, a média qu.e percebi..5ãm em fevereiro 

~e 124~, como ordenava o acÓrdão, para obtenção do salário na 

~ta-base. 

Os reclamantes pertencem às secções de 

a) - tecelagem de tapete 

b) - tecelagem de pano 

c) - serzideiras. 

Nestas secções, a média ideal dos salários, na base de 

200 horas,era 

"em fevereiro de 1946: 

a) - na la. secção • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • o • • • • 

b) - na 2a. secção •••••••••••••••••••••••••••••••• 

c) - na 3a. secção •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cr$ 1. 310,00 

Cr$ ?36,00 

Cr$ 698,00 

(resposta dada pelo perito ao 1g quesito da recórrente)n. 

Ora, pela tabela de reajuste determinada no acórdão .Pr.2. 

ferido no dissÍdio, a pe rcentagem de aumento seria: 

"Salários até Cr$ 750,00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40% 

Salários até Cr$ 850,00 a Cr$ 1.500,00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30%". 

Aplicadas essas percentagens, obter-se-ia, para darcum 

primento ao acórdão: 

Salário em Percentagem S~lªrio ex i-
revereiro -a:1mento·- g_1ao em s.e_ ---- ~bro !9'48 

Na la. secção • • • Cr$ 1.310,00 30% . . . ' . . . . . . Cr$ 1.703,00 

" 2a. secção Cr$ 736,00 40% Cr$ 1.030,00 • • • ........... 
" 3a. secção Cr$ 698,00 40% Cr$ 9?7,20. ••• • ••••••••• 

Portanto, a partir de 2 de setembro de 1948 - data da 

vigência do reajuste -, os empregados da reclamada, Óra reclamall 
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tes, deveriam perceber, como remuneração mÍnima, estabelecida em 

decisão proferida no citado dissÍdio, o seguinte: 

a) - na "secção tecelagem de tapete" • • • • • • • • • • • • • • Cr$ 1.703,00 

b) - na "secção t ecelagem de pano" • • • • • • • • • • • • • • • • Cr$ 1.030,00 

c) - na "secção de ser z ide iras" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cr$ 9?7,20 

Estas deveriam ser as médias salariais dos reclamantes, 

nas respectivas secções, que vigorariam, como mínimo, a partir oo 

2 de setembro de 19~8, em consequência das percentagens de aume~ 

to calculadas sôbre o salário vigente na data-base (fever eiro de 

19~6). 

Ora, uma simples leitura do que se diz na resposta dada 

pelo perito ao 2~ quesito da reclamada, nos indica que, nessas 

secções, a média saler ial dos reclamantes em .§§tembro de 1,2~8 era: 

a)- tecelagem de tapete • · ••••············•·•••••• Cr$ 1.?60,00 

b)- tecelagem de pano •••••·•••••••••••••••••••••• Cr$ 1.10~,00 

c)- secção de serzideira s ••••••••••.••••••••••••• Cr$ 1.024,00. 

Uma breve comparação entre a média que os reclamantes 

-nas respectivas secções- deveri2m perceber em setembrore 1948 

em razão do dissÍdio, e aguel~ aue efetivamente a reclamada lhe~ 

~ropo~cionou, nos demonstra que esta Última é superior. 

Pela decisão proferida no dissÍdio coletivo em questã~ 

deveria a reclamada proporcionar em aumento, sôbre os salários 

de fevereiro de 1946, de: 

a) na tecelagem de tapete • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30% 

b)- na tecelagem de pano ••••••••••••.••••••••••••••••.••• 40% 

c) - serzideiras • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40% • 

(resposta ao 12g quesito dos reclamantes). 
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No entanto, a reclamada concedeu, na realidade, os se

guintes aumentos, com base no mesmo mês de fevereiro de 1946: 

a)- tecelagem de tapete •···············•••••••••••••••• 34,35% 

b)- tecelagem de pano., ••••••••.••••••••••••••••••••••• 50,00% 

c) - serzideiras •••••••••••••••••••••••.••••••••••••• ••• 46,Jt)% 

(resposta ao 3~ quesito da reclamada). 

A questão, portanto, é verdadeiramente simples. Si os 

reclamantes deveriam ter, em setembro de 1948, uma média sala 

rial superior à vigorante em fevereiro de 1946, de, respetivamea 

te, 30%, 40% e 40%, e si a reclamada lhes proporcionou um aumen

to percentual, de, 34%, 35%, 50%, 46,?0%, é ~dente que a deci

são proferida no dissÍdio foi não só cumprida como mesmo ultra -

p_assada, 

Desde que era permitido à reclamada, ora recorrente, 

,9_Qmpensar o que havia cooc edido expontâneamente, lÍcito foi o 

seu procedimento e o objetivo do dissÍdio foi obedecido integra! 

mente. 

Um ponto deve ser ressaltado neste processo. 

Quando os reclamantes suscitaram o dissÍdio por inter

médio de seu Órgão de classe, declararam que o mesmo era de nat~ 

reza econômica e diziam que desejam o "reajuste de salários" para 

fazer frente "à alta constante do cu~tQ_de vida". 

A prova então produzida girou em tôrno dêste aumento 

de custo de vida, comparando-se o vigente em fevereiro de 1946 com 

o vigorante em maio de 1948, conforme se vê do prÓprio texto do 

relatório que antecedeu o acórdão então proferido, publicado in 

D. J. de 6-1-49, fls. 41 e 42. 

A decisão proferida baseou-se nessa alta de custo de 
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vida, entre as datas referidas, concedendo o aumento em percent~ 

gens que vie s sem permitir aos empregados "fazer frente" a êsse 

custo de vida majorado. 

Aplicando-se, portanto, o espÍrito que presidiu a dec! 

s ão ao caso Óra em téla, é evidente que a Óra recorrente, conce

dendo uma maior méd.ia salarial possibilit~ vantagens e meios aos 

seus empregados para fazerem frente ao custo de vida. 

te: 

A questão, si a pudéssemos equacionar, seria a seguia-

Os r eclamantes ganhavam X: 

Aplicando-se o dissÍdio deveriam ganhar X + 40%. 

Mas a r eclamada lhes concede, na realidade, X +50%. 

Está ou não obedecido o que dispõe a decisão proferida 

no dissÍdio? 
, 

Não esta cumprido o que se determinou? 

É claro; é evidente que sim. 

AS DECISÕES 

A decisão de primeira instância, exdruxulamente confi~ 

mada pelo Tribunal Regional, dizia esta barba~idade: 

" ••• ., veremos que a reclamada não fez o au
mento .no_:Qreço de tarefa mas unica mente 
tendo melhorado as condiçoes de trabalho 
dos reclamantes com a transfõriiiãção dê ma
,ill!ina s manuats em autõãiãticas, prqporc io
nando a êstes uma melhoria de snlarios~me
lhoria es sa gue nao corresaonde ao_gspl -
rito do acordão ditado no issidio cole -
iivo oEjeto do presente processon:-----

Examine-se ês te período da sentença. 

Em primeiro lugar diz que a reclamada não fez aumento 
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no preço de tarefa (ou melhor, nas tarifas). Até aí, nada mais 

certo. A reclamada, de fato, não alterou suas tarifas. 

Logo adiante diz que a reclamada unicamente (excusez du 

peu) melhorou as condições de trabalho e proporcionou uma melh2-

ria de sal§!ios aos empregados. 

Até a!, também tudo confere. De fato, a reclamada in

troduziu melhoramentos de ordem técnica (comprovados pela per{ -

cia) de tal espécie que ~elhorou de muito a média salarial de t~ 

dos os seus empregados. 

Mas, a sentença continua para concluir por esta for -

ma, verdadeiramente incrível, dizendo que essa melhoria não cor

responde ao espÍrito que ditou a decisão proferida no dissÍdio CQ. 

letivo. 

Diz, mais, que a reclamada deveria alterar o preço un! 

tário da tarefa. 

Mas, Senhor Deus, onde se foi descobrir que o "espÍri

to" do dissÍdio era mandar aumentar o preço da tarefa? 

O "espÍrito" que presidiu a vontade dos suscitantes, o 

pedido dos mesmos e a prÓpria decisão ~mpr~ foi o de reajustar 

os salários, isto é, o seu "quantum" mensal, ou seja aquela quas. 

tia que serve para, no fim do mês, comprar o feijão, o arroz, p~ 

gar a condução e pagar o aluguel. 

Nunca se determinou 91.l!Ilento nas "tarifas" e sim nos·~ 

lár ips". 

A Única vês que no dissídio se falou em "tarifas ou t.{l 

refas" foi para indeferir o pedido dos suscitantes que preten -

diam torná-las estáveis e fixas, indeferimento êsse que foi de -

terminado justamente para não se impedir (como ora se pretende 



• . 

- 12 -

neste processo) gue os empregadores introduzissem novos proces -

sos e novas máquiQ2Q_reclamados pelo progresso da indústri~ -

cional. (vide item VI do voto proferido no dissÍdio publicacb à 

pg, 45 do D. J. de 6-1-49). 

A recorrente faz a presente crítica à decisão proferi

da pela Junta julgadora porque o Tribunal "a quo", confirmando a 

decisão, a endossou dizendo que ela havia apreciado a tése com 

acêrto. 

Por sua vês, a decisão Óra recorrida diz o seguinte: 

"A recorrente, conforme se vê dos autos,to 
mou para efeito dê apuração de salários~ 
uma média de cada grupo na data base, e 
como no decorrer do tempo, melhorou consi 
deràvelmente seu aparelhamento, implican= 
do isso em rendimento muito ma1or 1 na data 
do cálculo, os salários, já estavam elev~ 
dos e nenhuma melhoria concedeu por força 
do dissídio". 

Senhores Julgadores. 

Quem examinar êste período de acÓrdão e não lêr a con-

clusão, terá a impressão que o prÓprio acórdão dava razão à 
, 
ora 

recorrente. 

De fato, se diz ali que como os salários estavam aume~ 

tados em virtude do melhor aparelhamento técnico introduzido pela 

reclamada, que implicou num maior rendimento, nenhum outro aumeQ 

to se concedeu. 

Com efeito, parece o acÓrdão concluir, que si a recla

mada concedeu um reajuste indireto através da introdução de me -

lhorias técnicas, devem êstes aumentos ser compensados com aque

les que foram determinados pela decisão proferida em dissÍdio. 

Mas, com surpresa, apesar de estabelecer premissas p~a 

chegar a certa conclusão, muda seu roteiro e conclue de formacon 
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traditória, para dizer que "~a mais fácil" aplicar a majore -

ção sôbre a unidade de tarefa, endossando, assim, a curiosa sen

tença de la. instância. 

Não se trata, aqui, de vêr o que é 11mais fácil ou me -

nos fácil" e sim de se apurar o que é "mais certo e .mais_justo". 

mínimo. 

Senhores Julgadores. 

Não há lei alguma que determine a fixação de tarifas, 

O que existe é fixação de salários e sua ga~antia como 

A lei garante o salário do tarefeiro e nao permite sua 

redução, tanto que, no artigo 485, letra "g", concede ao traba

lhador por tarefa o direito de rescindir seu contrato quando o 

empregador reduzir seu trabalho de forma a afetar senstvelmen te 

a ~rtância do salário. 

A preocupação do legislador, no tocante ao 

tarefeiro, é a g·arantia do seu salário, de seu "quantum" 

mensal, 

total 

Não prevê êle fixação de tarifas ou preço de tarefa ou 

peça porque esta fixação é prerrogativa Única e exclusiva do em

pregador, 

A variação das tarifas é livre e absoluta para o empr~ 

gador, podendo fixá-las de acôrdo com os melhoramentos técnioos 

que introduzir em sua indústria. 

O que a lei garante, plenamente, é a média salarial que 

é imutável, não podendo ser menor. 

A tarifa, entretanto, é livre de ser fixada como bem 

entender o empregador, desde que se respeite, é cLaro, 1 a média 

de salários que vem sendo obtida pelo empregado, 
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O Calando Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o 

dissídio de que tratam êstes autos, como já se disse, indeferiu 

o pedido de fixação de tarifas porque, assim, se impediria a in

trodução de melhoramentos técnicos reclamados progresso da indÚ! 

tria nacional (D. J. pg . 46 - 6-1-49 - item VI - do voto). 

Pretendendo que a percentagem incida sôbre a tarifa v! 

garante em fevereiro de 1946, o Tribunal "e quo" está fixando a

quela tarifa, que se torna imutável. 

Entre-se, por instantes, no campo do exemplo, e verif1 

car-se-á quão absurda é· a decisão que manda aplicar a percenta -

gem de reajuste diretamente na tarifa vigorante em fevereiro de 

1946. 

Um empregado, por exemplo, em 1946 tocava 1 tear me 

nuel que produzia 25 metros por dia, percebendo a razão de ••••• 

Cr$ 1,00 por metro. 

Dessa date em diante, com a introdução de teares auto

máticos dos mais modernos, êsse mesmo empregado, sem maior esfôt 

ço físico, pode tocar até 10 teares (nos Estados Unidos os tece

lões tocam até 40 teares). 

A produção passará a ser, no mínimo, 10 vezes superior 

~ obtida por 1 tear manual. 

Dizemos, no mínimo, porque, na realidade, a produção 
I 

passe~e a s~~ 20 ou ;o vezes maior. 

Mas, mesmo que f osse 10 vezes superior, aquele empreg~ 

do Passaria a produzir, com os teares mecânicos, 250 metros de 

tecido. 

Argumentando-se com a decisão ora recorrida, que mant! 

nba aquele preço unitário de Cr$ 1,00 por metro, êste operário 
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passaria a ganhar Cr$ 250,00 por d ia e ainda se deveria cgncad~ 

o reajuste de 40% sôbre a tarifa de Cr$ 1,00 pQ! metr~ vigente 

em fevereiro de 1946, 

Senhores Julgadores, queremos um lugar de tecelão com 

a garantia de que êste acÓrdão seja confirmado. 

A FUNDAMENTAÇÃO DtSTE RECUR_§Q 

Dissemos que ara necessário um breve histórico da quel! 

tão em debate para chegarmos à fundamentação do recurso. 

Ei-los. 

Diz a letra "e" do art. 896 da C. L. T, 

"Derem à mesma norma jurídica interpreta -
ção diversa da que tiver sido dada pelo 
mesmo Tribunal Regional ou pelo Tribunal 
Superior do Trabalho". 

Como se viu, a decisão recorrida fixou o ponto de que 

apesar de a recorrente, como empregadora, ter melhorado os salá

rios de seus empregados através da introdução de aparelhamentos 

técnicos, êste aumento indireto não pode ser levado em conta pot 

que é necessário que o aumento seja feito na tarifa direta mente. 

No entanto, o mesmo Tribunal, por acórdão n~ 1251/50, 

pr oferido no processo TRT. s.P. 663/50, em que era recorrente a 

Fábrica de Tecidos Nossa Senhora Mãe dos Homens S. A. e recorri

dos Adelina Rafini e _outros, conforme se verifica pela certidão 
, 
ora anexa, julgou por maioria, contra um Único voto, que 

"S~ a maior capacidade produtiva do mequi
nario ou novas atribuições permitem aos 
reclamantes no horário normal de traba -
lho e sem aumento de esfÔrço fÍsico, ob -
ter salários mais altos, evidentemente 
deve ser essa majoração computada para os 
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efeitos dos níveis salariais decretados 
pela decisão coletiva de que nos autos se 
cogita. Os reclamantes ~ercebem em média 
40% ou mais sôbre os salarios reajustados 
em fevereiro de 1~46, nada podem exigir, 
porgue, quanto a eles, cumprida está a de 
cisao coletiva". -

Esta decisão, proferida alguns dias antes da que " ora 

se recorre, gira em tôrno da aplicação dos termos do mesmo dissi 

dio (textil), a inicial era idêntica, a defesa era a mesma, a 

tése em debate igual e até o advogado das reclamadas era o mesmo. 

A divergência é fla grante, com conclusões completamen

te opostas para resolver um mesmo litÍgio. 

A decisão Óra recol;'rida divergiu, ainda, de acÓrdão .Pl'Q 

ferido pelo Colendo Tribunal Superior do Tr 9balho, como se de 

monstrará. 

As decisões prolatadas nestes autos, tanto a de la. in.§ 

tância como a do Tribunal "a quo" que a confirmou, não admitiram 

a compensação dos aumentos~ontâ~ concedidos pela reclama -

'da, Óra recorrente, para efeito de se obedecer a tabela de rea 

justa determinada em dissÍdio. 

Assim, divergiu da jurisprudência, conforme se cita: 

"DissÍdio coletivo - .Aumento de salários -
Majoração expontªnea - Compensação - C?n
soante jurisprudenci~ formada a raspe~ -
to, o aumento expontaneo concedido pela 
empresa deve ser compensado na nova tabe
la de saláriosl estabelecida em acôrdo ou 
sentença colet va" Proc. TST 9178-47- pub. 
in Trabalho e Seguro Social maio-junho 
1949 - ns. 77 e 78 pg. 10?". 

Contrariou, ainda, ne ste ponto, a letra expressa do a

cÓrdão proferido no dissídio cuja aplicação é objeto dêste fei -

to, como se verá: 
hAssim, no presente reajustamento, devem 
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ser compensados ~~ e qu~isquer aumen -
tos que tenham stdo expontaneamente conce 
didos pelos empregadores, posteriormente
a fevereiro de 1946 •••• D. J. 6-1-49-pg. 
45, item IV- do voto)~" 

De f ato, a decisão recorrida, apesar de reconhecer a~ 

xistênci a de aumentos expont âneos concedidos pela empregadora, trª

duzidos pela introdução de aparelhamentos técnicos que acarreta

vam uma maior produção, não levou em consideração tal aumento 

devidamente comprovado pela perÍcia - não admitindo sua compen -

sacão, eis que entendia que a majoração deveria ser feita diret~ 

mente na tarifa, desconhecendo-se o aumento resultante da intro

dução de melhoramentos no aparelhamento industrial, abundantemeu 

te provado nestes autos. 

Óra, as decisões que se apontam como divergente dizem 

claramente que devem ser compensados todos e qualquer aumentos e!_ 

.. 
pontaneos. 

Dizendo ~D~, não há distinção entre aumentos 

~ ou indir~. 

dire -
E é lÓgico que assim seja, porque o que interessa em 

dissídio de natureza econômica é o "quantum" mensal majorado para 

fazer frente ao custo de vida também majorados, 

Desde que o empregador se antecipa a êsse fim, quer o 

aumento seja direto ou indireto, como fez a reclamada, o objeti

vo foi conseguido, e como tal a antecipação deve ser compensada 

para obedecer-se a tabela de aumento decretada. 

Há outras diver gências. 

O acÓrdão óra recorrido, corno já se viu, determinou que 

o aumento resultante do dissídio seja apl '\_cada Q..t;:~tamen~ na t§. 

rifa existente e vigorante na indústria da reclamada em feverei-
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ro de 1946. 

Com isto, automàticame~te, fixou como invariável a ta- 

rifa existente em fevereiro de 1946, declarando a vigorante "ad-

perpetuam". 

Assim decidindo, contrariou o disposto no item VI, do 

voto proferido no processo T. s. T. ?.205/46, publicado no n. J. 

6-1-50 pg. 41 e seguintes onde se diz, repelindo o pedido de fi

xaQão de tarifas, 

"•• •• pois, com isso, o Tribunal impediria 
a introdução de novos processos e novas 
m~quinas, reclamados pelo progresso da in 
dustria nacional". -

Fixando tarifas vigorantes em fevereiro de 1946, a de

cisão Óra recorrida não só vai contra a jurisprudência dominante 

como, o que é mais grave, inhibe a indústria nacional de adqui -
. , . 

rU' mequtnas modernas que venham possibilitar um aumento de pro-

dução e barateamento do custo de produção. 

Para a decisão recorrid&., julgando como julgou,~ deve -

ria e indústria permanecer estacionária, no regime de roca efuso 

caseiros. 

Concluindo, é evidente que a jurisprudêneia apontada 

como divergente ao acórdão Óra recorrido é a que deve ser manti

da, não só porque é ela pacÍfica e definitivamente firmada, como 

também porque está de acôrdo com a verdadeira Justiça. 

O acórdão óra recorrido não pode subsistir, frente 

jurisprudência dominante, já apontada. 

-:-:-:-. 

" a 

Ao lado da divel."gência jurisprudencial, que autorizou 
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a interposição do presente recurso co~ fundamento na letra "a" 

· do art. 896, verificar-se-á que subsiste, ainda, a fundamentação 

dês te recurso no disposto na letra "b" do mesmo artigo 896, q.1 e 

dizs 

"cabe recurso •.•••.•••••••••••••••••.•••• 
"b" proferida com violação da norma jurí
dica, ou princÍpios gerais de direito". 

Como se verá, a decisão Óra recorrida foi proferida de 

forma a caracterizar a hipÓtese da letra "b" do referido artigo 

896 da C • L. T. 

Feriu o princÍpio da "res judicata" firmado no artigo 

141, ~ 32 da Constituição Federal garantido pelos artigos 28? e 

289 do C. Processo Civil. 

Feriu, ainda, o disposto no § 2~ do artigo 141 da Con! 

tituição Federal, que diz 

"Ninguém pode ser obrigado a fazer ou dei
xar de fazer alguma cousa senão em virtu
de de lei". 

Com efeito, assim é. 

O acÓrdão recorrido decidiu que a recorrente, como em

pregadora, deveria aplicar a majoração determinada em dissÍdio~ 

bre a unidade de tarefe vigorante na data-base (fevereiro csl946). 

Assim decidindo, determinou um procedimento que lei ai 

guma autoriza, ferindo o disposto no § 22 do artigo 141 da Coas

ti tuição. 

De fato, não há lei alguma que ordene o aumento em~

nfdade de tarefa. 

O princÍpio básico da imutabilidade do salário, garan

tido por diversos dispositivos legais constantes da Consolidação, 

falam sempre em §§lárip, como o resultado pago pela contra-pres-
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tação de serviços. 

Não deve ser confundido SALARIO com TARIFA,. 

Enquanto aquele 
, 

i mutável, mÍnimo garantido e com por 

l ei, esta Úl time é mutável de acôrdo e de conformidade com as 

condições 
, . 

propr~as do empregador. 

Uma vês que o empregador introduza melhoramentos de o~ 
I . 

dem tecnica, modifique sua maquinaria OUlr'\pretenda produzir arti -

gos novos 9 lÍcito lhe é estabelecer e organizar novas tarifas de 

preço, alterando as antigas. 

Está êle obrigado, i mplicitamente pelo disposto ne le

tra "g" do art. 483 da C. L. T., e garantir o ~mo salárlQ do 

empregado taref eiro, mas nada o obriga a manter as mesmas tari -

f as. -
A lei o obriga, portanto, a garantir ao tarefeiro, a 

mesma média ~alaria!. , mas não existe texto de lei que o obri 

gue a manter a ~a tarifa. 

Determinando que a majoração de tabela do dissÍdio seja 

feito diretamente na "_tarifa" existente em fe~i_ro de_j..946, a 

sentença recorrida, confundindo tarifa com salário, ordena ao em 

pregador que faça uma coisa que lei alguma exige. 

Quando a decisão proferida no dissÍdio objeto da pre -

sente reclamação ordenou o aumento dos salários vigentes em fev~ 

reiro de 1946 fixou "norma" que e qui vale a princÍpio com . fÔrça 

de lei. 

Ma.s lei al gume exist e - e mui to menos dec i sã. o - que 01:, 

dene ~ rea ju ste de tarifas de pr eço de produção. 

Além disso como já se fri ~ou i a decisão feriu o princi 

pio da coisa julgada. 
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Com efeito, ao ser decidido o dissÍdio cuja aplicação 
, 
ora se debate, o Colando Tribunal Superior do Trabalho, j lllgou 

, 
improcedente o pedido dos suscitantes, ora recorridos, de fixar 

tarifas de preço aos níveis existentes em determinada data. 

O item VI do voto proferido (D. J. - 6-1-49 pg. 45) 
, 
e 

claro e incisivo a êsse respeito. 

6ra, a decisão neste ato pass!vel de recurso determi

nando que o aumento iniciada nas tarifas vigorantes em fevereiro 

de 1946, está automàticamente fixando-se e tomando-as imutáveis, 

julg~ndo, desta sorte matéria já definitivamente julgada, com d~ 

cisão transitad8 em julgado para os reclamantes, então, suscita_!! 

tes, que não interpuseram qualqller recurso. 

Si o Colendo Tribunal Superior do Trabalho; julgando 

dissÍdio coletivo, declar~ improcedente o pedido de manutençãode 

tabelas, não pode a decisão Óra recorrida, a não ser ferindo o 

princípio da coisa julgada, resolver, ao aplicar os termos do me~ 

mo dissÍdio, a fixação das t arifas vigentes em fevereiro m 1946. 

Tal procedimento lhe é vedado pelo ~ 3~ do artigo 141 

da Constituição e arts. 287 e 289 do c. P. N., já citados. 

QQNCLUSÃO 

, 
De todo o exposto, resulta que o presente recurso esta 

õevi c amente f und ado em lei, pela ocorrência ~a ~ hi pÓte ses previ~ 

tas nas letras "a" e "b" do artigo 896 da c. L. T., pelo que de

ve, de inÍcio, ser o mesmo recebido. 

Quanto ao mérito, pelas razões expostas nesta minuta, 

e spera a recorrente seja dado provimento ao recurso para, refor-
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mando-se as decisões, e diante da prova dos autos, ficar recooh~ 

cido que a reclamada está cumprindo o acórdão proferido no dissi 

dio coletivo suscitado pelos empregados text1s de São Paulo, de

clarando-se, por isso, a improcedência da reclamação. 

~ o que se espera. 

S. Paulo, dezembro de 1950 

a) Amandio de Moraes 

Advogado. 




