Exmo. Sr.
Presidente do
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
SÃO AÜLC

O SIIDIOATO DOS TR/ v IilADORUS NAS II7DtfSTRIAS A EERGIA 'IDEO U T GRMOEL15TRICA BE CA1NJINAS, cora oóde à Rua D . Quirino, n** 1511, ou Campinos, cumprindo mandamen
to legal contido no letro ”0" do nrt. 514 da C.L.T. o devida-""
nonte autorizado polr asso ibláia gerfel de oeua associados (doe.
anexo) realizada em Catnnduva, voa suscitar o presente Dissídio
Coletivo do natureza jurídica contra a CIA. NACIONAL D " 'URGIA
ET *TRICA, com sido & via Senador Foijo, 69, 3P andar, on 3ao Paulo, peloo frto3 e fundr ontos que passa a expôrs
I - üd muitos anos n ca ogoria que ôase Sindi ato
represento, funciondaios dc Cio. Nacional do inergia Elétrico,
von pleiteando um Contrato Coletivo de Trabalho, que lhe t aga
mol'ores condições dentro dq âmbito de trabalho do enda empre
endo. Essas melhores ondiçoes estão especifica rs no esboço de Cont ato Coletivo de Trabalho que faz arte integ ande des
ta petição.
a
No último acô do assinai o entre o Suscitante
e a Suscitada, om 23 de julho do 1.9^3, estnbolecou-se, na cláu
suln segunda do referido a *ôrdo, o se uinto: "A Companhia obrjl
ga-se a, doutro do praso de 60 dias, a contar de 19 de julho o 1.963, iniciar e3tud03 com 0 Sindicato oonvonente, visando
vlab
do de um Contrato Coletivo de Trabalho" ( c.anexo).
_
Acontoee que, atá 0 presente momento, a smpro
oa não aceitou qualquer oonvoronçnc no sentido da ao lisa ura io c ntrsto de trabalho, í alabo ado pelos trabalhadores int£
re • rdo3 o quo az parto inte jrrrto do3ta petição.
Revoltados^com a atitude dr empresa, que
se
nega a dar mel'.ores dundiçõoa de trabalho, paira o_perigo iminc
nonte de uma greve jeral da categoria, or esta razao, com o ~ intui ;o_de ovi ar a g ove, que tão graves projuizo causaria ò
popul cão 0 Catnnduva e região, 0 Sindicato do Classe pleitee,
junto n Justiça, as molhores condiçoos contideo no contrato em
anexo, condiçoos de justiça autêntior 0 g ande alcance social;
II — " 'e a oontrovérsin objetiva assegurar, indo Ler
minada onte, às pessoas quo rortonçam^ou venham a pertencer a "
corto grupo ou cntogçrie. novas condiçoos do trabalho ou a aplJL
cação ou interpretação de normas" jurídicas ou condiçoos de trn
balho vigentes, haverú dissídio coletivo" (Arnaldo SuaaelcLnd,""
Dcrval de Lacerda e J. Segadas Viana, er. Direito Brasileiro do
Trabalho, 2° vol., pag. 606, cit. por Geraldo Beszerrn de Tio—
nozoo, em Dissídios Coletivos do Trabalho o direito do Grovc,
3- ed. pag. 47.

0 PEDIDO
O Ouocifeanto pede ao Egrégio Tribunal logional do Trabalho, tendo en visto que a Cia. Nacional de Ener
gia Nlétrioa rometeu assinar o Contrato Coletivo de Trabalho,
que homologue o presente contrato, proporcionando as vantagens
do aesao aos trabalhadores carentes de melhor amparo, ou, pglo
menos, apés a conciliação, estipule um pra?.o, escondo de acor
do as du; s p-rtes, "tira quo a Suscitada assina o Contrato.
Assim, o ^uscitante requer a notificação
do Suscitada para, se quiser, contestar o presente dissídio o
vor, afinal, dado provimento ao mesmo, o quo 5 de inteira jus
tiça.
Protesta o 3j.ocitr.nte por todes ac provas
oia direito permitidas, espeoinluente por provas docuontais, bem como polo depoimento pessoal do cpresontan ,e lepal da Su£
citada.
*“
Tên os on que
.Deferimento
Campinas, 27 de fevereiro de 1.964.

Frnncisco Vertu-ra
resiuente

Orastes hiércia
Advogado.

A UgOS;

1— -diferi e cópia autêntica da a a.
2- Fotocéj a do acordo de 1.963»
3- Unia cápia ãa inicial o do Contrato.

\

