....

I

...
•

. ..

193 . ~

. .....

........

---- .......... ____ .

~

-

' l

··················.

SEOÇÁO

"'·t,

i

...................... !

····-

••••. j

li ...... :

·······•·•······••·••i
I

I

........ .,,

..

I

·······-············· .... ·-··· ........ .

ANNEXOS
..

... ···-

............................

......................................................................................

......... ,,..

······-

..

··············· ... ·······

..........

......................

...............................

-········································-- .. ····

........

................

........................,;

.

.......................,

............ _.........- ..-.........T .......................................................................................
I

......................1

DO TRA

AC'

HO

{J_~ )?C?;?J'

..Zr:áe
DEPARTAMENTO DO TBAULHO AGHIGObA
~u.rADUAL

~4_ 0

i?

ao

.

J.S

J3.

dão Paulo , 22 de julho de 1933 .

JJO 'l'.M.dALHU

J/32 . 583
A.3132
Sr . Presidente :

Para as providencias y_ue se tornarem neces,. .

sarlas , tenho a honra de transmitir a V. Exa . a inclusa reclamação , apresentada pelo sr . Josó Martins da Silv , empregado da "Com Janhi

Telefonica Brasi leir~a" ,

o qual

reclama

contra um indeoi to rebaixmnento de func;oes a que quer forçá-lo a ref rida CornJJanhia .
, .
Acompanha a queixa , uma copla do parecer do

advobado-patrono , incumbido de examinar o assunto .
Péço a V.Exa . a finesa de acusar o recebimento deste , e de me comunicar o q.ue , por ventura , e to rnar necessarlo providencias pnra o andal!lenl. o da questã ' pe rante esse respeitavel ConPel!ro .
.Heitero a V. Exa . os protestos de minha alta
estima e

elevada

coru;ideraç~J..o/:
·

J .reclamação , e parecer
do advobado- patrono .
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São Paulo, lO de julho de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO

Sr. Dr. Advogado Chefe:

Secção de Asslstencla Judlciaria

•

JOSE MARTINS DA SILVA, empr eeado da Compania Tele f o nica Brasileira, onde exercia o careo de escrituraria, tendo sido rebaixAd
a portei r o, embora com os mesmos vencimento , v e
t mento do

Tr~balho

de serviço

naquel~

recl'-=!!'.'18 r do Depa

uma providencia, visto contar mais de dez anos
Comp nia.

De fato, gosam os empregados das empresas telefonicas da garantia que lhes é assegurada pelo Dec.
de

193?:

?1.081, de 24 de fevereiro

"Após dez anos de serviço prestado

mesma empreza,

só

poderão ser demitidos em caso de falta grave, apurada em inquerito "

53 do novo texto do Dec . ?0.465, de 1g de outubro de 1931 ) .
O queixoso tem quasi 30 anos de serviços na Telefonica, pois, entr
para li em 4 de outubro de 1903. Foi demitido ? Do cqrLu que exe
OArt.

cia, p rece que foi, visto como era escrituraria e hoje é porteiro.
Acaso a circunstancia de haver a empreza mantido intato o or
den~do

do queixoso, tir

o procedimento daquela p ra com este o

cunho de flaerante viola1ão da Lei?

Nqo.

Eo

que evidencia

uma

recente decisão do sr. Minis tro do Trab -lho, publicada no 'r'Correio
da Manhã " de

9 de abril de

1933. Louvgndo -se nos

"dou tos funda-

mentos " de um parecer do sr. Oliveir a Viaa.na, e adotando-se como
"raziio de decidir " , s .exa. negou provimento a um recurso da
Railw y " contra resoluç~o do Conselho Nacional do Trabalho, tomad
em sessão de

13 de outubro de 1932, no car,o em que é interessado Ju

lio Gemi gn"'ni.

Ora, nesse pBrecer, adotado pelo sr. ministro como

"razão de decidir " e convertido, assim, n

mais cl ra interpr ttçro

autentica da Lei, estfl di to que o empreg do com direi to

estabi lid

de no emprego "não póde ser despedido, fica com dire 1· t 0 ao empre

ou ao cargo;

º-

.P..9!_ outro.''

Nada mais claro, mais terminante, rmis insofis-

m vel.

f? trão não pó de desalojá-lo para snbsti t uí -lo

Bvirtentemente, ~emprego de escrituraria não é o em-

prego de porteiro; .9. cargo de escritur' rio não é o cargo de porteiro.

Se se trAta de estabilidade no

ernp~,

é no emprego

que se ha de manter o i~teressado, para que a Lei não seja
esca r necida.
companha.

O (;m prego não é apenas a re uneração que o a-

O emprego, o cargo, é essencialmente uma função;

uma função para a qusl se nomeia alguem, ou para o exercicie
da qu8l se promove alruem, como é o caso do interessado na
presente quest8'o, o qual, de humilde traba1hador de turma,
com a diRria de ?$500 sem comida, passou laboriosa'i\ente, nos
seus trinta nnos de penoso tr balho, a serviço d11 empreza, á
modesta cateporia de escrituraria, tendo sido tambem, durante
esse p.eriodo, encarreeado de varias c. tações, o que nais uma vez
~eria

denota o seu esforço e merecimento.

profundamente injusto

que toda essa longa vida de trabalho fome afinal rematada por
~l 1
1

r e bai x811le nt o ine xp licavel .
Os §§ 4g e 5g do citado art. 53 do Dec. 20.465, deixam

patente que só não se compreendem nesse artigo os cargos de diretoria, gerencia e outros que lhes são e quivalentes e os empregados que se tornarem d esnecessarios por supressão do emprego ou
em conR.equ e nc ia de novas inv ef ções.

Em nenhuma dessas hipó-

teses póde ser enquadrado o caso ver tente. O queixoso está sendo
substituído por um . p~·aticante, no mesmo cargo que lhe pertence, o
qual absolutamente não foi suprimido, sendo de notar que tcdos os
ruxiliares da Secção foram seus aprendiz.es .
O caso encontra símile p~ifeito na situação do funcionarb
pub-ico, igualmente com direito ao carfo

emq~anto

bem servir. Su-

ponhamos um escrituraria, com trint-:1 mos de serviço publico,
sucessivamente promovido desde os mais humildes empregos da Rep rtiç-1o em que serv e.

Hoje, digHr;los, é 1g escrituraria, rom os

vencimentos mensais de l:000$0CO.

O zoverno que o despojasse do

seu cargo, dAndo-lhe c-ubsti tuto e mandando-o servir como portei-

r· r

-ro ou continuo, embora com os mesmos vencirnEn tos, nem por isto
deixaria

de ter ferido gravemente a Justiça.

Ao contrrrio: teri:

acrescent ado, á injustiça, um verdadeiro escarneo, uma ofensa ao
brio do seu funcionaria.

Seria c omo dizer-lhe: - ".Ao cAbo de 30

anos de serviço, eis-te "promovido " a cqntinuo
porém

~

~"

Não te zangues

Que motivo, _p ódes ter p ra ist"o , se continúas a. canhar

o "T!esm o conto d e réis "?

...

Compe tindo ao Canse lho Naci ona 1 do Tr b, lho decidir sobre
o assunto (Lei de reforma das Caixas de AposentadoriAs, art. 53
do novo texto), proponho a V .S. que este Departamento encaminhe
mencionado Conselho a queixa de José

~a rtins

da Silva, acompanha·

da da presente informa (;ão, pedindo-lhe tomar uma providencia a
este respeit o .
No _a importante:- O queixoso f oi vitima de grave acident e no tr ~b8 l ho a serviço da Compani a Telefonica.
está invalido pà ra o servi ço de escri torio.
acidente foram qu eimadnras pe lo corpo.

Entretanto, n5

As consequencias do

A Telefonica, pelo seu

re presen tante que· esteve aqui no Departamento, insinuou ao queixoso que se apocoen ta sse , porém, nfio ré isso o que ele reclaw , e
sim a volt a ao emprcpo do qunl foi injustamente afastado.

Q

•

.óXlS-

te nos au tos um atestado de saúde a favor do queixoso, pn soado
pe lo D • Alipio Correa Net t o.
São Paulo, 12 de julho de 1933
(a ) J. Papaterra Limongi
Advogado-Patrono

r!IRM.

C. N. T.

b

M. T. I. C.

INFORMAÇÃO

Por intermedio do De:partamento Estadoal do Trabalho,
de são Paulo, reclama José Martins da Silva contra o acto da ad.minia:trração da Companhia Telephonica Brasileira, que o rebaixou
illegalmente das fUncçÕes que exercia.
irimeiramente o reclamante se dirigiu ao alludid.o De
:pa.rtamento pedindo as providencias que o caso exigia.
Segundo, porém, o :parecer do advogado :patrono do mes
mo Departamento o assum:pto só :poderia ser

e~aminado

e julgado :por

este Conselho.
Pela queixa ·de rls . 3, conclue-se que o sup:p]icante
exercia as suas actividades na supra citada Companhia desde 1903,
começando como

11

trabalhador de turma" chegando ao cargo de "chere

de zona".
Desde 1921, portanto ha 12 annos, o interessado vinha
trabalhando cano escri:pturario, visto que em virtude de grave accidente soffrido seu estado :physico o inhibe de :permanecer em lugares humidos.
Agora, entretanto, :por motivos desconhecidos, :pretende
a Companhia reclamante que o empregado em questão se transrorme em
":porteiro", e :precisamente em local onde h.a muita humidade.
Pelos

te~os

do :parecer de rls. 4, o advogado Patrono

apreciou :perfeitamente o assum:pto fazendo commentarios sobre a de\

vida interpretação da legislação em vigor.
Não obstante ser o cas~,_ óra submettido á apreciação
deste Conselho de ordem interna da Companhia, :penso que a mesma não
I

:podia, como aliás tambem o considera o Departamento citado, rebaixar
um runccionario com 30 annos de serviço, :porquanto, elle :perdeu o
seu lugar de escri:pturario, :para receber um de inferior. oategoria:

c. r./
N.

M. T. I. C.

- 2 -

:porteiro.
AssDn, salvo melhor juizo da autoridade superior, :proponho seja a Companhia convidada a :prestar esclarecimentos sobre a
QUeixa, :para :poder o E. Conselho se manirestar com :pleno conheci mento de causa.
Bio de Janeiro , 29 de Julho de 1933 .
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0
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Rio d Janeiro, 18 de Setembro

CONSELHO NACIONAL DO T ABALHO

T-1514

2-

~ftit

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho.

Ref: Nos autos dQ processo no 8018, de 1933,
de reclamaçao de Jose Mãrtlns da Silva
Tomando conhecimento dos termos do vosso oficio
no 2-1776, de 8 do corrente mês, no qual nos solicitals inN

N

•

formaçoes a respeito da reclamaçao apresentada a esse venerando Conselho por José Martins da Silva, que se queixa de
N

estar na iminencia de ser rebaixado de funçao, cumpre-nos
informar-vos que no quadro de funcionarios e operários desta Companhia não consta nenhum empregado com o nome de José
Martlns da Silva.
Nessas condiçÕes, não nos é possivel prestar os esN

clarecimentos, que nos sao sollcitados no vosso oficio no 2-17'7(
N

a nao ser que vos digneis de nos fornecer melhores elementos pa·
ra estabelecer a identidade do reclamante.
Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos os
protestos de nossa alta estima e consideração.

c. A. Sylves e
REPRESENTANTE

..

~

/C:Z
C. N. T.
M. T. I. C.

_I_N_F _O_R_M_A_Ç~_O_
~roc,

na 2-8Ql8/33,

SP/MS.
•

A COMPANHIA TEL"EFONICA BRASILEIRA, acusando o oficio de fls. retro, informa que no quadro de fUncionarias •
o~erarios

dessa Companhia não consta nenhum empr gado com

o nome de Jos& Martins da Silva, pelo que, nessas condições,
não lhe é

~ossivel ~r e star

os esclarecimentos solicitados

lo oficio acima citado, a não ser que sejam prestados

~·

~reci

sos detalhes para estabelecer a identidade do reclamante,
Na conformidade do despacho constante de fls. 10,
minuto o oficio que se segue,
Rio de Janeiro, 25 de Setembro
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO

-

J/47 .368
3.132

a o Paulo, 26 de Outubro de 1 33.

co
r. Presidente

Re ort ndo-me ao oficio ng J; "'3.
endereçado a V. xcia. por est Dir tori , üm d· ~a
e
26 de Julho do corrente
o, teru1o a ho n ie transm tir-lhe o incluso requerimen o, em que José
rtins da
ilv~ , empregado da Com anhi
T~l fonic
Brasileira , em
ão aulo, a tor de uma queixa a este Departamento , por
violação do
spositivo legal que lhe assegura
st bilidade no empre o, péde seja
mesma queixa submetid
á a reciação desoe 'gregi Conse
qual foi encaminhada.
Re"tero a v. 'xoi • a segurança de
minha distint consideração.

•

J/.requerimento

Ao xmo. Snr. Presidente do
Conselho acion 1 do Trabalho
J

hr.

•

.
'

,!1
C. N. T . 29
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c. N.

1.

/!. .
0

T . N.

./ //)'f.;/J

(}o,

•

liA TEtEPIIONICA BRA.."ILEIRA

~-1700

Exmo. Sr. Presidente do ConselhB
Q/lf p_ ___)
::;::__.,.
- ~~--

Em ~

de,,__:.~,.;,;;.:.;;.;;.....;.;...;;;;..---M

Tomando conhecimento dos termos dos vossos oficios
ns. 2-1776 de 8 de setembro e 2-1876, de 27~de setembro do ano
corren~e, nos quaes nos sollcitaes 1nformaçoes a respeito da reclamaçao apresentada a esse venerando conselho por Joiê Martins
da Silv , que se queixa de ter sido rebaixado de funçao, cumprenos informar-vos o seguinte:Em primeiro logar agradecemos as vossas !nformaçoes
que vieram nos orientar a respeito do empregado Josê Martins da
Silva: o nosso engano verificou-se devido a ser 9 referido empregado conhecido na companhia sob o nome de Jose da Silva, o
que motivou o nosso oficio, no qual declaramos nao ser conhecido nenhum empregado com o nome de Jos6 Martins da Silva.
Agora, passemos a relatar o caso:A 4 de outubro de 1903 era admitido em nossa Companhia, como trabalhador de turma, Jos6 Martins da Silva.
Com um ordenado inicial de 2$500 por dla, trabalhou
durante longo anos oblendo aumentos gradativos e variando
sucessivamente de tunçoes, óra como aJudante d chefe de tur,ma.
6ra como corredor de linhas, ou ainda como instal dor de apare~
lhos, etc.
contece~ porêm, que em certa ocasião, no ano de 191!;
ofreu o referido Josê W8rt1ns da Silva um acidente de trabalho~
. que o reteveJor longos meses no leito. Durante todo o per1o40
d~ sua enfer dade, teve o doente a ass.1stenc1a da Companhia,
nao sómente sob o ponto de vista moral, como tambem financeiramente.
"'
QUando obteve alta, assumiu novament as suas variadas
funçoes, chegando t1na~ente á de escr.
e deposito, c
5001000 mensais.
Jos6 Martlns, porém; não produzia mais o trabalho reclamado pelo cargo ~e exercià, motivo pelo qual a Canpanh!a
. transferiu-o de funçop, passando de escr1 turar1o para Porteiro
por ser esta uma tunçao mais suave e a un1ca em que poderia ser
proveltado no momento.
Da.hi julgar JosA Martins da Silva que estava sendo
rebaixado de cargo; esquecendo-sei_no entanto, dC dlzer que
continUa percebendo os mesmos 500~00 mensais, nao tendo sido
dimlnU1do num real siquér.
ora, o artigo 53 do Decreto 20.465 não impáde que
as emprezas sujeitas ao reg1m~n da mesma lei possam distribUir
os s~us em~g~os pelas funçoes que as necessidades da admtnistraçao rec
em, ou removê-los para aquelas que demonstrat•
melhor aptidao.
.

-

-2-

R' Jurlsprudencia f1rmada pelo Conselho Nacional o
trabalho que "uma vês demo rada necessidade de se transfe
rlr o pregado de wa para outro serviço, a elle devem ser eguradas
mesmas van~ens e os mesmos venc~ent~ de que
gosava no cargo p cedehte."
M 1m sendo, sr. Presidente elo oonselbo Nacional 4
balhO, o que a Companhia fês, nada ma1s tol do qu acautelar os seu.s interesses e o de ,Jos8 Martins d suva, dentro
_ e da KY§51~
e1:tamos a oportwudade para apresentar-vos os
pro est
de nossa alta estlma e conslderaçao.

O. 101. T,
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Senhor Inspetor Geral,
Em cumprimento ao respeitavel despacho d 12 de
dezembro findo do E:x:mo; Sr. Presidente., procedi

t.a

neoessarias diligenoi s.,

recorrendo-me dos esclarecimentos teonioos do Inspetor Medioo .Dr.. Rodolpho
Marques

• da Cunha e respondo aos quesJ.tos formulados pelo Ir. l.l Procu-

rador Adjunto., da. seguil:rt;e fÓrmaa
l.&)

lfa:o

é

procedente a justificativa. invocada pela.

empresa para. a. remoção do reclamante do oargo de escriturario (não do de
ohefe de esoritorio oonf'orme se formula no quesito., pois exercia le este
oar o em substituição temporaria, visto o seu oargo efetivo ser o de es•
oriturario) para o de porteiro., conforme muito bem e3olareoe o atestado
mdioo ora junto a estes autos., o que t&.mbem verifiquei pessoe.lmenteJ
2.&) a natureaa das duas funçÕes., atentas

ás

aptidÕes

intelectuais e fisioas requeridas para o exeroioio de uma. e outra é a
seguinte a
a)

aptidÕes inteleotuaisa
para o exeroioio da função de esoriturario é neoessaria oer•

ta instru9ão mesmo que rudimentar • pelo menos saber lêr, escrever., natematioa elementar ato. ao passo que para o exeroioio da fun9ão de porteiro

tê

um analfabeto pode exerce-la;
b)

aRtidoos fisioB;S,

1

uma vez que as condiçÕes higienioaa do looal onde devam ser

• desempenhadas as funçÕes sejam bÔá.a, as duas funções ee equivalem., o que
na.o
se d.ã.# no presente caso conforme se dedus do atestado medico ja# re-

3~)

o estado fisioo do reolrum.nte o inhibe de

trabalhar em lugares humidos e o local onde o mesmo foi

deei~do

para

trabalhar como porteiro : extrenemente hl.UI'Iidoc isto : confirmado pelo
#

ja citado atestado medico.

'

Penao ter, o am a presente infornação, dado
cumprimento ao r espeitavel ®spo.eho _d•

v;

Exoia.
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PARECER
-------

O Departamento Es.tacloal do Trabalho de s. Paulo encaminhou
a este Conselho a r eclamação de José Martins da Silva, que protesta
contra o rebaixamento de funções a que o compeliu a Cia. Telefonic a
Brasileira.

Alega- se que o reclamante , empregado com cerca de 30

anos de serviço, trabalhou nessa empresa , durante 12 anos, como escrituraria, com os vencimentos mensais de Rs . 500$000, tendo, por vezes, exer cido o cargo de chefe de secção .

Em virtude de grave aci-

dente no trabalho , ocorrido em 1911 , seu estado fisico desde então,
o inibe de trabalhar em legares humidos .

Ent retanto, ultimamente, a

empresa removeu- o da.s func;Ões de escri turario para a de porteiro, embóra com os mesmos venci rrentos , forçando a trabalhar em local extramamente humido .

Entendem o reclamante e o Departamento Estadoal do

Trabalho que êsse áto importa em violação do dispôsto no art. 53 do
Dec . 20 .465, não obstante tenha sido garantida a integridade dos vencimentos do reclamante .
Ouvida a empresa,
,

rando que Jose Martins da

~

~ilva

justifica ela o seu áto, asseve-

N

nao produzia mais o trabalho recla-

mado pelo cargo que exercia e assim, viu- se obrigada a transferi-lo
de funções , passando - o de escrituraria a porteiro , por ser esta uma
função mais suave e a unica em que poderia ser aproveitado no momento.
Entende a empresa que o art . 53 do Dec . 20 .465, não impede sejam os
N

empregados com mais de 10 anos de serviço distribuidos pelas funçoes
que as necessidades da administração reclél:marem,· ou removidos para
aquelas em que demonstrem melhor aptidão .

Cita , finalmente, em

apoio dessa asserção , a jurisprudencia deste Conselho .
De f áto , o Egregio Conselho , atendendo á garantia de estabilidade funcional de que gosam os empregados com mais de lO anos ,

ao mesmo tempo que se pronunciou pela intangibilidade dos vencimentos
desses empregados , tem entendido que ás empresas assiste a livre f aculdade de provê-l os num ou noutro serviço , transferindo- os de funções sempre que assim julgarem conveniente as necessidades da administração .
A nossa opinião, exarada em anteriores pareceres, não
conduz nem a um, nem a outro extremo .
Como autoridade encarregada de zelar pela garantia de ·
indemissibilidade, consubstanciada no art . 53 do Dec . 20 . 465 , tem o
Egregio Conselho o dever de i mpedir seja a mesma burlada, óra condeN

nando as demissoes
que

in~ tas ,

,

ora intervindo para reparar os abusos
N

conduzam os empregados a situaçoes vexatorias , perturbadoras do

livre exercicio do emprego, tendentes , pelas circunstancias que as
rodeiam, a f r ustrar a garantia .
Entre esses abus os, podem caber, parece-nos, t anto a
redução injustificada dos vencimentos , como a transferencia desarrazoada ou inconsequente de funções .

O gravame a que aludimos p6de

exercitar-se, com identica Violencia, quer com a diminuição do salario
abaixo do nivel indispensavel á subsistencia do emp regado, quer com o
seu rebaixamento a função aquem de seu nivel intelectual, ou com a
sua remoção para cargo inadequado a suas aptidÕes fisicas ou profissionais.
1~s ,

poristo mesmo, que o gráu da violencia depende das

circunstancias que a rodeiam, é que divergi mos da jurisprudencia do
Egreg1o Conselho , quando pretende sujeitar a sanção dela a principios
preestabelecidos , como sejam o da :1l!".re dutibilidade de vencimentos e o
de liberdade de provimento nos cargos .

A v1olencia ~ o abuso, parece-nos, só pódem ser sentidos
no estudo de cada caso concreto .

o principio que os condenará é um

só , o da estabilidade funcional .

~m

cada especie, portanto, se exa-

minará· si a sua integridade foi ou não respe itada, sem que se torne
necessario erigir, como tem feito o Conselho , sub-principios, como
seja, por exemplo , o da irredutibilidade de vencimentos .

C. N. T.

M;4)1

No caso vertente, estamos convencidos de que o áto da empresa que sujeitou o reclaman te a servir como . ) orteiro, desviando-o
de suas funções anteriores de escrituraria, creou para o reclamante
uma situação de verdadeiro constrangimento e ofensa ao seu direito de
estabilidade .
O relatorio do Dr . Inspetor, a fls. 23, bem ilustra esta
convicção .
De um lado foi o reclamante moralmente diminuido, vendo-se
compelido a abandonar funçÕes proprias a pessôa dotada de pronunciada
capacidade intelectual para exercer emprego grosseiro e maten.al, accessivel até mesmo a analfabetos .
De outro lado , segundo o testemunho do lnspetor Medico deste
conselho o reclamante, cuja lesão o impossibilita de permanecer em legares humidos , foi designado para trabalhar como potteiro em logar
extramamente humido .
~arece-nos ,

pois, que o áto da empresa carece de corrigenda.

Si o reclamante está realmente inhabilitado para exercer o
cargo de escrituraria (o que , aliás, não se afirma categoric amente)
deverá êle ser

aprovei~

em outras funções .

Mas essas, devem ser com-

pativeis , já com a sua atividade normal , já com a sua capacidade mental , cessando o c onstrangimento em que se acha, cuja inadmissibilidade
o propr1o Dec . 20 .465 patenteia , quando exige aquelas mesmas condiçÕes
para o aproveitamento do empregado, no caso de apos entadoria por invalidez .

~este

o nosso parecer S.M. J .
Rio , 16 de Abril de 1934.

~ ~k.CMW!lwf4
Procurador Geral

C. N. T.-2/i
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Vistos e relatados· os autos do processo em que sa"'
partes: José Martins da Silva e a compa.nh1a. Telephon1oa Bras1"' Paulo) •
leira. (Sao
B!tlator1 •

o Departamento Estadual do, 'rrabaJ.ho de s.

Paul

enoa-

m1nhou a esté c:onselho a reclamação de José Martins da suva;
que protesta contra o rebaixamento de fÚncQaes a que o compeliu
a C1a. Telephon1ca

BrasUeira~

Allega-se que o reclamante; em-

pregado com ceraa de 30 annos de serviQ , trabalhou nessa empresa; dUrante 12 annos; como escripturario, com os vencimentos
mensaes de

Rs~
~

a00$00o;

tendo, por vezes; exercido o cargo de
~

J

chefe de secQae. En Virtude de grave .acc1dente no trabalho,
"1 ..1

...

,.,

..

occorr1do em 1911, seu estado phys1co, desde entao, o inhine ãe
trabalhar em logares

hum1dos~

Entretanto; ul.t1mamente; a em,.,
presa removeu-o das :f'UncQoeS de escr1pturar1o para a de portei.

ro~emb6ra

com os mesmos vencimentos; forçando-o a traba.l.bar em

local extremamente hum1do. Entendem o reclamante e o Departamento

~tadual

do Trabalho que esse acto importa em Viola.ça"' do

disposto no art. 53 do Dec~ 20~465, nlo obstante tenha sido ga,.
rant1da a integridade dos vencimentos do reclamante.
OUVida a empresa justifica ella o seu acto~" asseverando que José Martins da Silva não produzia mais o trabalho reclamado pelo cargo que exera1a e assim Viu-se obrigada a transfer11-

-2.;.

""
de fllncçoes,
passando-o de escripturario a porteiro, por ser esta
uma tunoçao
"' mais suave e a unica em que poderia ser aproveitado
J

iJ

""

no momento. Entende a empresa que o art. 53 do Dec. 20o465 nao
'J

impede sejam os empregados com ma1s de 10 annos de serytço dis-

"' que as necessidades da adm1n1straçao
"'
tr1bu1dos pelas tuncçoes
reclamarem, ou removidos para aquellas em que demonstrem melhor
aptidão~

Cita; finalmente, em apoio dessa asserção, a jurispru-

dencia deste

conselho~

De ··:racto·; está , Conselho, attendendo á garantia
de estabU1dade tunccional de que gosam os empregados com mais
de 10 annos; ao mesmo tempo que se pronunciou pela 1ntang1bilidade dos vencimentos desses empregados; tem entendido que ás empresas assiste a livre faculdade de provêl-os num ou noutro ser""
viço, transferindo-os de tuncçoes
sempre que assim julgarem conN

ven1ente as necessidades da adm1n1straçaoo
Isto posto
~onsiderando

que sujeitou o

que, no caso vertente, o acto da Enpresa

recl~te

a servir como Porteiro, desviando-o

"" anteriores de escr1pturar1o, creou para elle
de suas tuncçoes

"' de verdadeiro constrangimento e offensa ao seu diuma. situaçao
reito de estabilidade;
Considerando que, si o reclamante está realmente 1nha-bilitado para exercer o cargo de escr1pturario ( o que; aliás;
não se aff1nna. categoricamente), deverá elle ser aproveitado em
outras tuncçÕes compat1ve1s já com a sua act1v1dade normal; já
com a

sua

capacidade mental, cessando o constrang:1mento em que

se abha, cuja 1nadm1ssib111dade o proprio decreto
•

20~465

N

paten-

teia, quando ex:lge essas mesmas cond1çoes para o aproveitamento
.. do empregado, no caso de aposentadoria por invalidez;

•'

-3-

Resolvem os membros do Conselho Nacional elo Trabalho
~ar

provimento ao presente processo para o !1m de ser José

Martins

da Silva reconduzido ao logar que occupava ou outro

e~valente, na Companhia Telephon!.ca Br~1leira (São Paulo) ~

R1o ele Janeiro; 23 de Agosto de

1934~

Publicado no "D1ar1o Offlcial" em ll/ ç{.P ~au.&w cú. ,;f8J-
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R10

Tr;:msrn1 tto-vos,

e o n1

o sr. r si ent ,

re1 to. le~e , copia
uthentlc~dA o accordão proferido por este Con elho em
sessão de 23 de o to e 1934, no aut~o o proces o em
que s "'.o p1 rtes:
Jo ~ Art 1ns d.. '11 VA , recl 1 nte
essa
pnrR vosso conh c1

oompanh1~,

r cl.

nto e devld s

d •

outros1m,!1ca essa Corp nh1a not1!1cRd
N

tennos do mes o ccordao. quAnto ao decurso
recurso
gula ento

legRes, o

QUAl,

prazo p

do

d~

dat

do r cebtmento
,.,

ttenclosRs sAud çoes
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•

aa

tutnO

presente not1-

!1caçRo.

Uirector aêriil

rR

o

t. 120 do re-

Dec . n° 24.784, de 14 de JUlhO do

~nnexo AO

de 1934• correr

n c n!orm1dado do
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JecretF\ria

·-

• 8018/33
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rt1ns da S1lva.

LC

d.o DepRrt

ent~

o T.rflbAl o Agrlcola

- Sear§tar1a dA AgrUCUltur - são Paulo

Tr nsm1tto-vos, de o em o Sr. Pres1 ente,
pRra vosso conhecimento copia AUthent1c dR do

eco~

dão pro!er1do pelo Conselho NR.c1onal o TrAb1lho, em
...
sessao de 23 d Agosto de 1934, nos nutos ~o processo
no 8081 de 1933 em aue sois interessado.
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho •

..
"Companhia Telephonlca Brasileira"

C ão

ulo),

tendo Justos embargos a oppOr á veneranda decisão desse Egreglo Conselho, proferida nos autos do processo 8018/33, e publicada
no "Diario Oftlclal" de 14 de Janeiro ultimo, com a
.,
I •

...,

presente os offerece, requerendo a

v.

EXcla. se digne mandar

processal-os na t6rma da lei.
Nestes termos,

P. deferimento.
Pela Embargante.
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REP.

. sec~ao
1. •

Isento de s llo ex-v1
do ue dlspoe o art .
67 do Dec . n. 20.465 •

•

•

•
\.'-"pHONJc

((j)) COMPANHIA . TELEPIIONICA BRASILEIRA
mo d .J e1ro, 11 de Fevereiro de 1935.

··

Embargando a respeltavel decisão e fls ••• ,
N

diz a "Companhia Telephonlca Brasileira" G o
Paulo), pelo se.u representante legal infraasslgnado, por esta e na melhor fôrma de direito, o seguinte:E. S. N.

,

• que a decisao de fls ••• , dando provimento
,.,
reclamaçao de Jos Martins da Silva para ordenar a sua recondu,.,
cçao ao lugar ue occu~ava ou outro uivalente nos serviços da
Empreza ora Embargante, susceptivel de embargos, ex-vi do 4°
do art. 4° do Decreto numero 24.784, de 14 de ~o de 1934;
Pois,
II - P. ue a decisao de fls ••• , e t em flagrante
conflicto, não só com a verdade dos factos, o espirito e a
exegése da lei, mas ainda com a jurisprudencia pacifica desse
Venerando Conselho;
Com effeito, quanto á verdade dos factos,
I-

N

P. que o referido empregado foi transferido
de Secçao por absoluta conveniencia de serviço, por ter demons
trado completa incapacidade para continuar no cargo de escrlptu
,.,
rarlo, em cujas funcçoes commettia erros constantes e da maior
gravidade para o serviço, a ponto de seus superiores hierarchl os
J nao poderem confiar na execuçao dos trabalhos ue lhe compe
III -

N

N

N

tiam;
Por outro lado,
IV - P. que a necessaria transferencia, a que se o
submetteu, de um servl~o para outro, de nenhum modo poder
constrangel-o nem offender á sua dignidade, uma vez ue a sua
actual funcção não é bsolutamente vexatorla ou aviltante, sendo de ponderar ue se trata de um empregado ue

j

occupou na

proprla Companhia varios cargos de menor relevo, taes como os
de slmples trabalhador de rua, ajudante de Chefe de Turma, Ins...
tallador-Operador, Encarregado de sec~ao, Encarregado de Postes,
etc.;
Além disso, ~uanto ao aspecto Juridico da hypothese,
v - P. que o acto da companhia, transferindo o empre,..
gado em questao do cargo de escrlpt~ar1Q para o de porteiro,
...
nao violou disposiçao expressa da lei, nem desr peitou a lnterpretaçao ue lhe tem sido dada pelos orgaos aos ~uaes compete
,.;
a sua appllcaçao;
De facto,
VI - P- que resulta do disposto no art. 53 do decreto
~

~

N

n° 20.465, segundo o ual,

.. "após dez annos de serviço prestado mesma .empreza, os empreg dos a que se refer a
presente lei s6 poderao ser demittldos m caso de falta grave, apuradà em ln uerlto e!to
pela adminlstraçao da empreza, ouvido o accusado por st ou com asslstenc1a <1o eu advogado ou do advogado do syndicato de c1ass ou
do representante do mesmo, si houverL caben o
recurso para o conselho Nacional do 'J:rabalho",
que a garantia expressamente outorgad aos empregados com mais
de lO annos de serviço em emprezas de serviços publicos é a de
.l:J\df!lmt.s~l~+lJ..~éfde,

"!:1 nutwq'''

tanto que s6 poderão ser dem1tt dos por motivo de falta grave, devid&mente comprovada em processo administrativo;
Isto posto,
VII - P. que o decreto em apre~o não ons r A g an~
'
.
N
t!a~ nao-transferenciã ~ ~mpregado ppra ,outrg§ tuncço~ , desde que tal medlda seja aconselhada pelas necessidades ~os serviços, sendo lndiscutivel que a estab111da4e no mesmo car o
_,
,
,
tuncçao nao constitue consectarlo loglco e necessarlo da lndemis-

--

sibilldade "a4 nutum";
Nessa qontormidade.
VIIl - P,

~ue,

antes de ser outorgada aos empregado

com mais de 10 annos de serviço em emprezas de serviços pub11oos )a garantia da 1ndem1ss1b1lidade, Já gozavam~ de ha multo,
.
dessa regalia os empregados publicos, mediante as condi oes stabelecidas nas leis e regulamentos administrativos, não decorre do,
por~m, do principio dessa estabilidade o privilegio da inamovlbllldade funcc~onal com a conse~~ente 1nh1b1çao para o p er do
Estado de transferir os f~cciQnarios para outras tuncçoes ou serviços, de &ccôrdo com as çonven1eno~as da Adm1n1stração PUblica;
lém disso,
IX - P. que de nenhum modO se pôd considerar como decorrencia necessaria e logi~a da garantia de 1ndem1sslbll1dade
sem causa o principio da inamovibilidade, especialmente s se
ponderar ue o artigo 63 do Decreto ~ue regula as CaiXa de posentadoria e Pensões, ao mesmo tem~o ~ue ~ uma dls~o 1 âo ~
PPbOnal que concede a uma determinada classe de empregados (
~ue t~m mais de dez annos de serviço) a g antla de estabilidade
l

,.,.

,.

ilil

1111

de que nao gozam OS dema S, uma OOf~a _r§SttiCtlva ~ .-.;;.;~::..;...;;;::;.
das emprezas de servlQOS publicas, por lhes cassar a faculdade
outorgada pela legislaçãó civil (art.l.221 a 1.231 do Co41 o CiVil) de demlttir livremente ~u esquer funcclonarios, seja ual
!ôr o seu tempo de serv1çó, desde que nao conttactados por tempo
certo;
ora,
"' interpretadas restrictlvamente
- P. que sao
disposiçÕes derogatorlas do d1re1to commum (Carlos MaXimiliano ,
1
' Hermeneutlca e Appl1caçao da Direi to", 1925, pag. 251) • e est
em~leno vigôr a d1s~os1ç o do art. 6° da Introducção ao Codlgo
Civ!l, em virtude da ual

Conse~uentemente,

XI -

~.

direito, verificado

ue,

1~

des es pr1nc1pios elementa e de

,.,

"ad nutumn., e dado ainda que a esse respe1 to a lei de excepçao
deixa ~e especificar o avor da 1namov1b1116ade, não se ~ód
nem se deve interpretar tão amplamente o art. 53 da lel das
CaiXas de osentador1a e Pensoes para o !1m de pedir,~~nelra gbsolqt~, ue as emprezas de serviços publicos poss re-.
mover os empregados que contem mais de lO annbs de serViço ,
para outras !unações, de accOrdo com as suas reaes necess1~ades
ou em virtude de razoes de ordem technlca e superior;
o mesmo modo ,
I ~ • ue não ser licito recusar ás ditas pr saç o direito de prove1tar os seus empregados , seja ual tôr
o seu tem~o de serviço, da !6rma mais ef!iclent e ade uada o
bom andamento dos seus tr balhos, maxlmá em se tratando da pr staQao de serviços de tamanha responsao1~1dade e 1mportanc1a,
como sejam os de utilidade publloa;
v1sta dJ.sso,
N

N

t

,..

XII;r: - P. que a Qomparuua usou e nao abusou do seu 1n-

dlscut1vel direito, de vez ~ue, removenao o re!erldo empr gado
do cargo de escr1pturar1o para o de porteiro, jamais teve - e
nem poderia ter - o Intuito de burlar a garantia estabelecida
pelo citado art. 5~, visto como essa transferenc1a de todo modo
se ~npunna, a bem da bôa ordem do servi~o;
demais,
XlV - P. ~ue não aer1a cab1vel 4e uma emprez _ se vis-

se na oPr1gaç o de conservar em determinado cargo um em~regado
ue, no seu exero1c1o, tivesse reve~ado~ de moao 1nequivQco, a
sua tnoapac1dade tunocional;
Por outro lado,
,.,

XV - P. que ao reclamante nao foram conferidas attrlbU1çoes incompativeis com a sua poslçao social ou em desproporN

N

çao com as suas

N

N

h~bilitaçoes

profissionaes e capacidade mental,

-5-;y
~~ voFqo ~foram r~~uzldO§ ~vencimentos;

Finalmente, em face da jur1spru~encla,
XVI - P. que, nos termos e pacificas e reitera~as
resoluçoes desse Egregio conselho, o acto da Companhia nao !eriu direitos do reclamante;
com e feito,
"' de 4 de Dezembro de 1934
XVII - P. ue, em decieao
(Processo n° 1-6.575/34), publicada no ''Diarlo Ofticial" de
24 de Janeiro ultimo, á pagina 1731, entendeu o 'Conselho, em
N
N
caso analogo, ue a remoçao de servi~o, desde ue ~ seJa o
empregado ;grteJUd1cado n seus vencimentos, como é a hypotheN

N

t4;11

f4

--

N

se do caso presente, nao a.ggrteta d.e~,x.antc:wem ue ~Ç! cgni e açã9 ROr par~e gesse ~qll~ndo Tri~unal;
Na verdade,
I - P. que, nos termos do referido acc6roão, e
de m~1tos outros que seria ocioso mencionar, "! facultado ~
§ID~rez.cr~ transferir~

9eus empresadoê, .1q t.c.cO.r9so qom as co -

venfrnc~as ~

serviço";
•gualmente,
- P. que, em acc6rdão de 25 de outubro de 1934
(Processo no 9~ /34) , publicado no '1Diario ottlcial" de 11 de
Dezembro de 1934, pagina 24.785, !ol decidido que es 11ern re~--.;oa dlsttlbul.t .9! ~ empr,egados p~las !l,lllcções que a,l.Qot lnes conv1erem, Ji2. sendo. 1nwr,es.c!ndiyel a. ut.ev. 1nnc1ê g__
...
...
otdem ,h,terat.c.h.LC),a, desdé a.ue nao s.e ver6f1que .r.euu9ç o . e
vencimentos".

.

Em

·ª

.,

...

conclusao,

XX - P. que, á vista das razões expostas, a • bargante procedeu de perfeito accOrdo com os preceitos jur1d1cos e le'
gaes que regem a especie e em consonanoia oom a pac1!1ca Jurisprudencla do Egreg!o Conselho Nacional do Trabalho •
• ••

-6- /IJ'
;

•

Nestas condi9Ões, á de esperar que os presentes ~
bargos sejam recebidos e afinal julgados provados para o efte1to de ser reformado o respeitavel acc6rdâo de tls ••• , e. em
oonse uencia, mantido o acto da Companh~a ue transferiu, por
absOlUta convenienc1 de serviço, o empregado Jos J~rt1ns da
"' que ora occupa.
Silva para as tuncçoes
Rio de Jane1ro,
/{~.f~ -~~~q 3';)-
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Abril

9

EA/
1•516
•

sr. José · t1ns

da

11V·

A/O do Departamento do Trabalho

i

cola
N

secretaria d Agr1cultur - Sao

Paul~

L vo ao vosso conhecimento, para os devidos
'

!1ns, que vos será dada, n sta Sepretar1 , pelo prazo de lO dias,
I

vista dos embar s o!!erec1dos

, companhia Telephon1oa Brasi-

pe~a

le1ra. ao aceordão este Conselno,f pro!erldo em s ssão de 23
Agosto do anno p. !Uldo, que vos . deu
~ttenctosas

o

e

causa.

saud çóes

Wanc1sco de Pa..t Ia Hats'on
No tmpe 1mento do D1reotor Geral

de

•

.•

DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO

São Paulo,

Pro c'~ 1301-F. T

l

Sr.Presidente
J.~

Peço-lhe a gentileza de mandar informar a este Departamento, qual a situação de n/pro cesso nº 1301, que se
encontra nesse Conselho , protocollado sob nº l-1296 , e , em
que são partes José Martins da Silva e a et7rpregadora, Cia.
Telenhonica Brasileira.
Tenho a honra de reiterar á V. S. os protestos de
minha alta consideração .

AO/:-

Ao Illmo . Snr .
C'1NSELHO N

Presid ~nte do
niO~AL DO TRABALHO

R. Janeiro .

,.....

A

in-

orraar,

.·
1936
-~-ir.;:&.~--

No impedimento

lQ Official

d~ ~irector

-~~

da

Sec~ão

: ' jl'• ••.

•

INFOBM!\ÇAQ
O Departament

atadual do

r · balho, de

com o officio de fls.~~' solicita inf rmaç~es
do processo de reclank ç~

de José

• Paulo,

obre o andament

artins da Silva contra

Ci •

Telephonica Brasileir · , naquelle Estado .
H vendo a supra mencionada Empreza e1 b rg · do
cis~o

deste Institutom proferida em sessão de 23 de

osto

dede

1934, que deu ganho de c usa ao reclamante, determinando a sua

reintegr ção naquella Companhi , f i o mesmo, por offici

45,

de fls.

scientific do de que teria vista , nesta Secretaria, dos re-

feridoo embargos, afim de apresentar contestaça
Nlo h vendo o interessado,

aos mesmos.

té a presente d · ta, se

manifestado a respeito do assumpto tr tado no referido officio,
proponho, salvo melhor juizo d

autoridade superior, que se rei-

tere o supra meneiem: do officio, por intermedio do Dep rtament
Est dual do Tr·ball1o, inf rmando-se, ao mesmo tempo,

menci · nado

Departamento, do andamento do presente processo.
A Sr. Director dest 'ecçâo, para os fins convenientes.

De accordo,

~

copsideraç o do snr. Di

Rii;,Z/1;/)Fep~
No impedimento do Director

A 2R Official

aria

l cina p r

iente preor

f· zer

lR O:fficial

CONSELHO NA CIO iA LDO TRABALHO
. 1
EXPfDIU

.r~o

t'~ta.-~o.s 1-:.~_.f.f..& /. !lI,i>

EM.f.:f..oE --1~-~-DE 193_k

Ot!IA--01~-~"ift11-i.ad~

·-

Pro c .8.018/33

Feveretro

l

I

SBF.
•

Sr. José artlns d Sllv
A/C do Departamento Es adoal do Tr balho.
s"'o Paulo.
st o de são aulo.

lter ndo o o!t1c1o n? 1-515, de 9 de Abril
do anno p. !indo, comoun co-vos ue vo s r faculta o, nesta Secretnr1a, pelo pr zo de 10 dlns, vista dos embargos o!-

!erec1dos pela Co1panh1a '.l'elephon1ce.

J:i

s11e1ra ao accordão

do gre lo Con elho Iaclon 1 do Trabalho, de 23 de Agosto de
1934, que deter lnou a vossa re1nte raç·o na uella Emprez •

...

Attenctosas saud çoes.

D1rec tor Geral da Secretaria •

•

I roc . 8.018/33.
17
/SS

vere1ro

•

1-212

•

Sr. Dlrector do ep

t

nto

t

oal do Tr b ho.
s"'o

..

Ulo .

resposta o vo so ott elo de 15 <1 Janeiro

ultl .o, no ou. 1 sol clt es ln!o
to do ~ rocesno de recl ~nçN de Jos

r peito do d enrt n da Sllv cont

co panhl T ,l phon1c l;lras1le1ra, cumpr·.. - 11 lev r o vosso
co hec11ento uo. nest dtta , ost Secretaria ot 1c1ou ao i nteres. o, por nte d1o dosse
rtam nto , conee en o-lhe
vlst do e ) rgos ott rec1dos por quel l a cor panh1 ao ccordão ste conselho , d 23 de
34, que ete 1nou a
....
su
lntegraçao no ser v ços da es •
...

. ttenclo s a açoe •

D1r ctor eral da Seoret 1 •

•

Ao 2° Official Maria Alcina para verifica
o numero de registro e data da expedição do offi
bem como se o mesmo teve resposta .

R1~17)/:;;•
s . c . Director da la . Secç

,..

CERTIDÃO

C E R T I F I C O, em cumpr·i nento ao despacho supra, que o officio n2 1-211, de 17 de Fevereiro de 1936, fls. 48,
roi registrado na Agencia dos Correios e TelegrAphos sob o nQ ••••
6.425 em 18 do mesmo mez e anno, conforme v rificação feita no livro comnetente, fls. 123, da Portaria deste Conselho .
Não tendo havido resposta ao citado officio , proponho a remessa dos autos á consideração da autoridade sunerior,
para que determine as providencias que julgar de direito.
C\rdPrimeira S_ cção , 12 de Mr(~A d_e 1937

'IV\CI!IA.o. ~

C\\). ri.JAP,.. ' I JhOM-do...
VI

Off. Adm· Classe " I"

~~~

Em face do exposto, submetto o presente profes
á consideração do Sr. Director Geral, afim de que determine

achar conveniente.

Pr~"1J//ll ~e

1íJ:e .f.J. 3f_

s. c.

Director da la. Secçao.

VISTO-Ao Snr. 0r. Procu'Y'ado1 Gafal,
t1;} de ordem do Exmo S ,v. Pres~denie.
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7

•

3r. José · crt1ns

d~

Silva
são P ulo

Levo o vosso conheciment o rue t endes o prazo
de 2 di

, contodos da d...t n do receb1t1ento do pr esente ,

para of1ercceracs contcs t tção os emb· r gos oppost os pela
comparh1n r eleph nlc

m silelr

á decisão deste consel ho !

de 23 de N'OS t o de 1934, c.ue determ1n u u vos
...
t.;ao no ser viço d r e er1d, ;;mpre?. •

r e1nter r . ·

C so nLo seja t t naid u pr s nt e not1! 1cação ,
no prazo deter ntu do, correr o r espcctl vo processo

s revel1 •
..,

Attenc1os s aud çoes

(OJ

D1rector Ger . 1 da

c ec ret ~ r1a

vos-

1

•

Rio de Janeiro, 6 de Maio de

193~ .

RUA VISC. D E INHAÚMA,II4
CAIXA POSTAL 1014
RIO DE JANEIRO

Ilmo . Snr.
Diretor Geral do

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO

•

NE S T A

Com referência ao assunto de seu ofício nQ 1-501/33 de
9 de Abril :p. :passado, :passamos às mãos de V. S. o "recibo protocolo"
assinado :pelo Snr . José da Silva, documentar1do o recebimento do ofício que lhe dirigiu êsse Egregio Conselho.
Sem outro motivo, valemo-nos do momento para e
a

~
v..

~re ssar

-

os nossos pcotestos da mais elevada consideraçao.

'

~edG-~~~p s

Santos

'A JUNTA

TIVA

1

Anexo

M. 1 83-1 . 3 7 -20x48- FI.

I!IECOIO ~PROtOCOlO

Recebi da Caixà de Aposentadoria e Pensões dos Empregados da
Companhia

Telephonica

Brasileira .. 9... .9.f.J.cJQ .. :rl.~

_ 1::~5.9.2/37:~:ª··-9)J3/3.3. ...cl.() __(!_()p_~ _e. _l.h.?. ...

.J;acionaL ..d.o....l'rabalbo ..................................................................................................................... .

............ JU.9 ...4.~----~-t?:P..~?. Jr. <L

........ , ... ~7. . de .............. _Al;>rJJ.......................... de .. +.9.3.7

. . . ;tHi.

c/C<. .....

M. 11 - 1.~ • 20 X

~~-

fF
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MINIST~RIO 00 TRABALHO, INDÚSTRIA

E COM~RCIO

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO

I

I

..

Processo n°. 8.018- 933

I•

José Martins da Silva, sendo eocripturario da Co.mpanhia Telephon1ca, com os venc :1mentos mensaes de 500$000 1 foi
transferido para o logar de porteiro percebendo os mesmos venc inentos.
Contra a transferencia aastm feita foi apresentada

,..
a reclamaçao encaminhada a este Conselho, sendo ouvida a Companhia Telephonica que justifica o aato como motivado por absoluta conveniencia de serviço, por ter o reclamante demons trado completa incapacidade para continuar no cargo de escrip,..
turario, em cujas funcçoes commettia erros constantes e de maior
gravidade para o serviço.
O Accordam de fls. 31 1 deu ganho de causa ao re clamante, mandando que a Telephoniea o reconduza no logar que

-"""""...,.'

outro equivalente.

...

Dentro do prazo legal sao offereaidos os embargos
de fls. 37, onde a Telephonica, sobre o ponto de vista de direito, mostra não ter havido qualquer infracção ao preceituado
no art 0 • 53 do Dec 0

•

20.465 1 desde que não for~ reduzidos os

vencimentos do empregado.
E, ainda, que este Conselho pelo Accordão de 25
de Out ubro de 1934 1 no processo n°. 903-34 1 decidiu que- "as
empresas

~odem

distribuir os seus empregados pelas funações que
,...

melhor lhes convierem, nao sendo imprescindivel a prevalencia
de ordem hierarchica, desde que não se verifique a r educção de
venc1mentosu.

..

v

I

f

o reclamado,

1'11

apezar de notificado, nao contestou

os embargos, nem, desde o inicio do processo 1 refutou a allegada incapacidade ou incompetencia para continuar no

car~

de es-

cripturario.

V O TO

Recebo os embargos para reformar o Aecordam embargado, porquanto:
1°) -Estando provado não ter havido reducção de
vencimentos, não existe qualquer infracção ao direito de estabelidade previsto no art 0 • 53 do Dec 0 • 20.465.
2°) - O Conselho adotricto ao exame do caso no ponH

to de vista da estabelidade, embora podendo evitar a reducçao
de vencimentos, como consequencia logica dessa eetabelidade,
não deve, camo na hypothese presente, intervir para obrigar a
empresa a reconduzir o empregado no logar que occupava ou outro

.

equivalente -

Seria tolher a acção das empresas que, d'aqui em

diante, em simples transferencias de empregados por conveniencia das necessidades da adm1nistraoção, ficariam sujeitas ao
beneplacito deste Conselho.

• .

3°) -O Acoordão citado nos embargos de fls. 41 (proferido no processo n°. 903/34), bem decidindo caso semelhante, declarou que: "as empresas podem distribuir os seus empregados pelas funcçÕes que melhor lhes convierem, não sendo ~

-

presc1nd1vel a prevalencia de ordem hierarchica, desde que nao
,..

se verifique a reducçao de vencimentos.
•

""

#

,

Rasa e a boa doutrina, como alias e a Jurisprudenoia
1'11

sempre obedecida e que nao deve ser alterada.
E' o meu voto.

CIONA~
(I. a SECÇAO)
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PROCESSO N.___________ .....
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO

..

. - -- _
_A ":k.

_/__!}:______(J_ 'f____ -- -- - --

CO N SELHO .N AC I ONAL

DO

IIIIIITERIO DO TIABALHG,

ACCO.R OÃO

INDUURIA E COMMERCIO

........................... Secqão

Ag/JP

19 . ..35.........
VISTOS E RELATADOS os autos deste processo em que
o partes: a "Companhia TelefÔnica Brasileira", como embarg nte,
e José M rtins da Silva, como embarg do:
Conaiderando que José Martins da Silva, sendo escriturário da Companhia · T~ÍefÔnica Br sileira, com os vencimentos
mensais de 500$000 (quinhentos mil reis), foi transferido para o
lugar de porteiro, percebendo os mesmos vencimentos;

...
ConsiAerendo que contra essa transferencia ofereceu o empregado a reclamação de fls~ 2;
Considerando que a Emprêsa justificou o áto como
.
. ...
motivado por absoluta conveniencia de serviço, por ter o recla mante demonstrado incapacidade para continuar no cargo de e criturário, em cujas funçÕes cometia erros constantes e de maior gr_
vidade para o serviço;

-

,
Considerando que por Acordao
de 23 de Agosto de
193~ - publicado no Diári~ Oficial de 1~ de Janeiro de 1935 - foi

a reclamação julgada procedente e determinada a recondução do
plic nte ao cargo que ocupava ou outro equiv

u-

ente (fls. 32/33);

Considerandp que a essa decisão opÕe embargos a

Em

prêsa, com fundamento no § 4g do art~ 4g do Regulamento anexo ao
Decreto

24~7g4,

de

14 de Julho de 1934;

Consider!fido, preliminarmente, que os referidos em
bargos foram oferecidos dentro do prazo legal, não tendo o empregado, apezar de notificado, apresentado qualquer contestação;
Qoneid.e r nd.o, de meritis, que a Emprêsa, na ra zÕes de fls. 37 usgue fls. 42, procura demonstrar, sobre o ponto

....
-· ...
l'f.,...
~

1

,....

. J

'

f

1"

,,

~b1

~Y

I

2.

não ter havido qualquer infração

QO

precei-

art. 53 do Decreto 20.465 , de 1931, dês que não foram
duzidos os vencimentos do embargado , e, ainda, que este Conselho pelo AcÓrdão de 25 de Outubro de 1934 (Processo nQ 903, de

1934 ) decidiu que

11

·c

as emprêsas podem distribuir os seus emprega-

dos pelas funçÕes que melhor lhes convierem, não sendo imprescin
divel a prev lência de ordem hierarquica, dêsde gue não

e veri-

figue a reducio de vencimentos u j

•

Considerando que , bem estudadas oe fundamento

-

-

"
dos embargos e as razoe e em que se fundou o acordao
embargs.do 1
são aqueles procedentes, porquanto , estando provado não ter ha-

,_...

vido redução de vencimentos , não existe qualquer infração ao direito de estabilidade previsto no

art~

53 do Dec; 20.465, citado;

Considerando, outrossim, que este Conselho, adstr1
to ao exame do caso no ponto de vista da estabilidade, embora podendo evitar a reduç~o de vencimentos , como consequência lÓgica
dessa

est~bilidade ,

não · deve, como na hipÓtese presente, intervir

.,.
para obrigar a Empresa a reconduzir o empregado ao lugar que oou-

..

pava ou outro equivalente, pois seria tolher a ação das empresas

..

que, de futuro, em simples traneferencia de empreg do , por conveniência dao necessidades da administração, ficariam sujeitas ·ao
benepl~cito

-

de te Conselho;
Contidergngo , finalmente , que o AcÓrdão citado pe-

.

" tem sido
la embargante firmou a boa doutrina, que , alias,
obedecida e que não deve ser alter da;

empre

Isto posto,

RESOLVEM os membros do Conselho Nacional do Trabalho , reunidos em sessão plena , conhecer dos embargos e julgá-los
,
provados para o fim de , reformando o Acordao
de 23 de Agosto de

-
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1934, considerar destituida

de fundamento a reclamação de fle.

2.

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 1938
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Publicado no Diário Oficial em
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Abril
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1-573/38-8.018/33

snr. Representante da Cia. Teletonica Br s11e1
Rua

Marech 1 Flortano n° 168.

Rio de Jane1 ro

Transmito-vos, par os deVidos tin ,
cop1 dev1d ente autent1o d do acórdão pro:rertdo
pelo Conselho

e1. on 1

do Trab h o,

n de 19 de Janeiro do corrente ano, nos auto
processo em oue são p rtes, essa Empr8
bar nt

Jos~

do

m Sess "" o Ple

, como e_

Martins da Silva, como em r

do.
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Diretor de secçao,
no impedimento

do Diretor Geral
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l-574/38-8.018/33

•

Snr• Jost§ Martins d Silva
A/C d C.A.P. d Oompanhi Teletonica Brasileira

Visconde de I:nhallma, 64.

Rua

R1o de Janeiro
,.

'Levo ao vosso conhecimento que o conselho
Nacional do Trabalho, ém sessão Plena de 19 de

Jari~iro

prox1mo passado, pelos fundamentos constantes do Ae6rdão publicado no "Dia.r1o Otlotal" de 8 de Abrtl oorren.
te resolveu aceitar os mbargos opostos pela companhia
Teletonica Bras1le1

á decisão de 23 de Agosto d 1934

e, em consequenc1a, considerou dest1tu1da de fundamento

-

N

legal a reclamaçao que oter oeste contra a.. .vossa trans
,.,

'-

!erencia de tuneoe •
f

.,

•

~
~ s:S~e

M&rt1ns castilho )
,.,

D1retar •de secçao, no impedi ento
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1.1f
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do Dire'Çor
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO

São Paulo, 12 de dezembro de 1933.
J/55.778

Hf
m_____de

•

;,

-..~.-~-..:...:_

9

Sr. Presidente

Reportando-me aos oficios nQs J/33.599 e
J/47.368 endereçados a v.s. por esta Diretoria, em datas de
26 de julho e 26 de outubro do corrente ano, respetivamente,
tenho a honra de solicitar de V.S. se digne de informar qual
o despacho do requerimento em que José Martins da Silva, empregado da Cia. Telefonioa Brasileira, em São Paulo, péde
seja a sua queixa submetida á apreciação desse Egregio Conselho, para onde foi encaminhada.
Reitero a V.S. os protestos de minha elevada estima e distinta oonsideraçaõ.

.

.

Diretor interino

Ao Sr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho

RIO DE JANEIRO
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Rio de Janeiro, 4 de Maio de 1938
CAIXA POSTAL 1014
RIO

DE

JANEIRO

REF: 10-1/2778

Ng 14/04
•

Ilmo. Snr.
Diretor Geral do
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO

N E STA

Presado Snr.

Temos o praser de passar ás mãos de
colo", assinado pelo

v.s.

o "recibo-proto-

snr. José da Silva, documentando o recebimento do

oficio que lhe dirigiu esse Egregio Conselho, cuja entrega nos f Ôra solicitada.
Sem outro motivo, valemo-nos do ensejo para expressar a

v.s.

M. 183

2 . 38 . 50

os nossos protestos de aprêço e consideração •
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RIECDIO .. PROTOCOlO

Recebi da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Empregados da
Companhia Telephonica Brasileira ~.....O.... o.~i.c.i.o ... n ..... :t=::-.R74/..3.ª.~· ..g_
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MINISTÉRIO DO TRABALHO , INOÜ STRIA E COMÉR C IO

CONSELHO

-

NACIONAL
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00

TRABALHO

-------

---,...
-

..
.L_N F O 1 M A Ç

Ã

O
I

A caixa de Aposentadoria e PenSoes da coopanhia l
Telel'onica Bras ileira transt1i te a es te conselho o "recibo protocolo " assinauo pelo seu a.ssoc:iado José Martins aa Silva , pelo
•

.;.1

qual prova que o mesmo _.Jta de posse do o.fic1o

est a ·ecreta-

ria (junto por copia a fls ,. ) , que dava ciencia ua decisão deste consel ho, proferida no acoruão de fls .
Em

se trntando de uma deci são

erJ gráo de ernl.mrgos e , portanto ,

o conselho Pleno ,

e ul tirna e definiti va 1ns-

tancia , ex- vi do disposto no § 5° do art . 4° § 4° do decreto
24.784, e 14 de Julho de 19 ~ 4 , proponho o arquivamento dos
autos , salvo melhor juizo da autoridade superior, á cuja consi eração submeto estes autos .
Secção ,

938

