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l'rgf. GEORGES RIPERT, utor de "O Regime DemoG1rático e o Direito 
Civil Moderno e "Aepectoe Jur!dicos do Capitalismo Moderno": 

YCi "Je voue f~licite d'avoir ~crit le gra.nd ouvrage ~ur Dies!dioe 
Coletivas-dOTrabalho". 

de nerecho deJ Tra-
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. , inda, s pr ci ç s p blic das A Palavra , it r61 , 
junho d 1949; 'O .•lu1.1in •n u, _Tit r i , 5 d julho d 2949; 

11 0 st do" t Nit r 6i , 9 de gôsto d 1949 ; 11 0 S . Gonçalo" , s . Gon
çalo, lO d julho Ut,; :949; "O .l adie ~n, ... lo , 13 ' 'ul.1o d 1949; 
r G ta d Not!ci s , Rio , 1.4 d julho d 1949; ''A Tribunatt , 1-

. t r6i , 12 d. jul:0 d 1949; " União", .io, 17 d julho d 1949; 
11 Cor r i o r:'lur.tin rw " , 1 t r6i , 23 d julho d 1949 ; Tri btma u, 
fitóri , sp rj_to Santo, 30 d Ju..~-ho 191:9; n·ro litor da Ju~tiça 
do r lho" 1 io,,t julho- gôsto da 19491 ns:~ 19- 20·; 11 Justiça do 
7rabal!:.o", S·o Paulo, 2 d ôsto d 1 .... 49; L vista 11 J""stiça do Tra
b 1 o", 1o, juJL~o-agôsto d 1949, pág . 12; n ção", Cr to , Ceará, 
lQ d j&r ire d 1950; "O J.·ov .~ri burgo") ri burgo, 13 da nov bro 
• 1949; nJornal do Diau , Pôrto Al gr , Rio Gr nd do uul 9 março 

d 1950. 
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11 Di cu o r e mi ralegro con la V. S. 

Ill.ma, no solo perché . si dedica con 

tanto zelo e diligenza allo studio 

dei dificili problemi concernentj il 

lavoro, ma ~nche perché, militando 

nelle file dell 'Azione Cattolica e 

prendendo parte al governo delle Con 

gregazioni Mariane del Brasile, porta 

il suo contributo alla dilatazione 

del regno di Dio in mezzo alle a.nime". 

Trecho da carta de Monsenhor G. B. Montini., 
quando Secretário de Estado de Sua Santidad~, datada 
do Vaticano, 29 de agôsto de 1949, dirigida a Geraldo 
Bezerra de Menezes pela publicação de "Dissídios Co
letivos do Trabalho" . 
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TRIBUNA DOS LIVROS Rio de Janeiro, 9-10 de Fevereiro de 1957 

issídio e e v 
DISSíDIOS COLETIVOS DO 

TRABALHO E DIREITO DE 
GREVE - (J.a edição) - Ge- • 
raldo Bezerra de 1\lenezes - Edi
tor Borsol, Rio, 1957 - 413 p á gs . 
CrS 280,00. 

DORVAL LACERDA 

GERALDO Bezerra de Me-
nezes, desde que assu

miu, em 1939, a presidência 
de uma das Juntas de Con
ciliação e Julgamento, desta 
Capital, sempre teve cons
ciência de seus deveres de 
magistrado. E já àquele 
tempo, c o m o especialista, 
conl"agrado ao estudo do Di
reito do Trabalho, contri
buiu com alguns estudos e 
monografias para o desen
volvimento do novo direito, 
destacando-se a sua tese, 
para a docência da Faculda
de de Direito, "Política Sin
dical Brasileira", de 1943. 

Na presidência do Tribu
nal Superior, em que esteve 
por seis anos, eleito e ree
leito, enfrentou complexos 
problemas, surgidos com a 
expressa inclusão da Justiça 
do Trabalho no Poder Judi
ciário, o que lhe ensejou a 
publicação de excelente mo
nografia sõbre .,-A Justiça do 
Trabalho - Sua significacão 

ltistóiia jurídica e soéial 
do Brasil-; publicada em 
1947. Os seus esforços, na 
presidência, bem se expres
sam nos amplos relatórios 
de sua gestão, principalmen
te o último, intitulado ~A 
.Justica do Trabalho no Bra
sil~ com seguros comentá
rios sôbre o primeiro decê
nio de sua existência autô
noma. 

A par de tudo isso, seja 
nos seus pronunciamentos 
em plenário, seja ao despa
char os recursos extraordi
nários para o Supremo Tri
bunal Federal, discutiu, com 

· proficiência e brilho, o pro
blema da competên~a nor
mativa da Justiça do Traba- · 

lho, debatendo, ainda, o as
sunto através de jornais ou 
revistas especializadas, fi
xando-se num tema apaixo
nante de direito público: o 
poder normativo e o regime 
democrático . Assim, em 1950, 
deu à publicidade a 1.a edi
ção dos :!~Dissídios Coletivos 
do Trabalho'~>~, apresentada 
por Levi Carneiro, como "es
tudo magistral" e "uma das 
mais belas páginas que se 
têm escrito no Brasil s"t>bre 
problemas de Direito do Tra
balho". No ano imediato, 
pelo êxito alcançado, saía, 
muito ampliada, a segunda 
edição desse livro. 

Acrescida de novos capí
tulos e de amplo documen
tário, acaba de sair a s.a edi
ção - Borsoi, editor - bela
mente apresentada, com o 
~- ampliado: -PDissídios 
· ~os ilo Trabalho e Di-

reito de Greve"': 
C ~ publica, à guisa 

~ lf"Rf~io à P edição, ver
tido Para a nossa língua, 
longo e consagrador estudo, 
publicado na revista "11 Di
ritto dei Lavoro", do profes
sor Riccardo Richard, da 
Universidade de Pavia, inti
tulado Contributi brasiliani 
alia dottrina dei confliti col
lettivi di lavoro. O famoso 
professor peninsular acen
tua que "o trabalho de Be
zerra de Menezes é rico de 
referências doutrinárias, e é 
caracterizado pela constan
te preocupação de não cin
dir o fato jurídico do fato 
social. ~le visa a demons
trar como a sentença nor
mativa do sistema brasileiro 
é uma condição dos tempos 
e um fruto da maturidade do 
Direito do Trabalho, que se 
coloca como elemento. im
portantíssimo na evolução 
do próprio Direito. Deseja, 
igualmente, destruir a preo
cupação que pareça ligada 
a um momento político es-

.. .. 



pecial, e em . particular a· 
uma imposição autoritária e 
to ta 1 i t á r i a da Weltans
chauung, tendendo a pôr em 
relêvo a sua conformidade 
com valores fundamentais 
éticos, sociais, econômicos e 
políticos aceitos em qual
quer momento do E s t a d o 
Brasileiro". 

Fixando-se Sõbre os dis
sídios coletivos de traba
lho estuda-lhes Bezerra 
de 'Menezes, em capítulos 
próprios, os aspectos gerais, 
os aspectos constitucionais 
e os aspectos legais, deten
do-se igualmente, Sobre o 
poder' de representação le
gal das associações sindicais 
em tais dissídios. Magnífi
ca a exegese do art. 123, § 
2.o, da Carta Magna. Aliás, 
o ponto alto das duas pri
meiras partes são os capítu
los sõbre aspectos constitu
cionais e o estudo sõbre· o 
poder normativo e o regi
me democrático, ambos mul
to louva os pela crítica na
cional e estrangeira . 

Observe-se que esses pen
dores de Bezerra de Mene
zes pelos temas gerais e de 
direito constitucional lhe 
possibilitaram o· . preparo 
da tese intitulada "0 Di
reito do Trabalho na Cons
tituição Brasileira -de 1946", 
com a qual, recentemente, 
conquistou a cátedra de Di
reito do Trabalho da Fa
cuJdade de Direito de Nite
rói, ora federalizada, e, ain
da a publicação, em 1954, 
do' livro i'Doutrina Social e 
Direito do Trabalho-H: 

A terceira parte de ílms
sídios Coletivos~ inteira
mente nova, ·consta de ex
tensos capítulos sõbre a 
convenção coletiva de tra
balho e o direito de greve, 
notáveis contribuições para 
o esclarecimento de dois 
grandes institütos do Direi
tp, dQ. Trabalho. 

"'PTT'Nãõ' nos furtamos de re
produzir, por extenso, "éste 
trecho da obra em exame, 
que reflete o estilo e o es
pírito do autor: 

"Ao que temos, o proble
ma fundamental, relevantis
simo e, não há encobri-lo. o 
mais complexo que se ofe
rece ao legislador brasileiro, 
na disciplina das relações 
coletivas, precisamente pela 
evolução dos dois ult!mos 
institutos - convençao e 
sentença coletiva - é o de 
conciliá-los com o exerclcio 
do direito de greve. Não po-

, demos recorrer a um méto
do inidôneo de exegese, in
sulando o art. 158 da Carta 
Magna, para interpretá-lo. 
Desatenderíamos à nossa 
realidade jurídica, na qual 
os três institutos - conven
ção sentença normativa e 
greve - têm hierarquia 
constitucional. Todos, de 
mais a mais, se destinam à 
fixação de novas e melho
res condições de trabalho, 
com a modificação das cláu
sulas existentes. Por outras 
pala v r as, todos visam à so
lucão das controvérsias co
letivas de trabalho de na
tureza econômica. As de na
tureza jurídica - como a.s 

individuais- giram em trif
no da aplicação ou interpre
tação de .normas, principal
mente de convenções ou sen
Lenças coletivas". 

"O primeiro instrumento 
- a convenção, ideal para 
a solucão das controvérsias 
coletivas, traduz-se no po
der de autodisciplina, de 
que dispõem empregadores 
e empregados, através dos 
órgãos sindicais respectivos. 
O segundo - a sentença co
letiva, que tem lugar quan
do os sindicatos não conse
guem compor os interesses 
coletivos, traduz-se no po
der normativo da Justiça 
especial, ou seja, na compe
tência de que dispõe para 
conciliar e julgar os dissí
dios coletivos, podendo "es
tabelecer normas e condi
ções de trabalho" (Consti
tuição, art. 123, § 2.0 ) • O 
terceiro - a greve, medida 
excepcional, remédio extre
mo, ~ sua repercussão na 
ordem econ'õhüca e social, 
traduz-se na pressão dos 
trabalhadores, através da 
cessação coletiva de tra
balho". 

Em anexo, a par d$, des
pachos e votos seu~ sobre. a 
matéria do livro, q (t. legis
lação vigente e ementas de 
julgados, o autor publica, _na 
íntegra, com a respectiva 
justificação, parte do Pro
jeto do Código de Trabalho, 
do Deputado Carlos LS:.cer
da. Trata-se , do c~p1tulo 
concernente à soluçao dos 
dissídios coletivos de trab~
lho e ao exercício do dírel
to de greve, projeto que tem 
merecido, pelo seu valor, pe
lo seu alcance e descortmo, 
a atenção dos estudiosos, 
honestos e desapaixonados, 
e de que dá exemplo o ilus
tre Ministro Geraldo Bezer
ra de Menezes, nesta obra 
básica - ,.Dissídios Cole
tivos do jJi.rabalho e Direito 
de Greve . 
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Respigando • • • 
Em pro) da justiça 

''Dissídios ·coletivos do trabalho", de 
Geraldo Bezerra de Menezes 

Nome feito em nossos meios estudiosos, pela profusão de sEus escri· 
tos e pelo critério com que procura focalizar seus assuntos, quer os de natu
reza científica propriamente dita, quer os meramente literários, Geraldo Be
zerra de Menezes, projeção do velho José Bezerra, que conhecemos no brilho 
de sua cultura e de sua integridade moral, acaba de publicar um excelente 
estudo, já larga e elogiosamente julgado pela crítir.a de responsabilidade. A 
apreciação de Levi Carneiro, inserta no Jornal do Comércio de 23 de fcverei · 
ro do ano que transcorre, dá ao jovem publicista a mais sincera e justa re· 
ferência, nas palavras prefaciadoras do interessante opúsculo: <<E uma das 
mais belas páginas que se te)ll escrito no Brasil sobre problemas de Direito 
do Trabalho, Pm que o vigor e a clareza da argumentação se aliam ao pro· 
fundo conhecimento da matéri:l. e á elegância da exoosição .•• 

••• 
Essa Impressão nos ficou igualm<ute, após uma leitura demorada de 

seus capítulos. A aplicação do Direito do Trabalho, nos múltiplos aspectos 
em que os casos se revelam á observação cQnscienciosa, para uma decisão de 
acordo com o momento atual de uma política racionalmente indicada, a uni· 
dade de vistas que não deve faltar entre empregados e patrõel>, ao perquirir 
dos próprios orgãos :le expressão representativa, os juizos exarados para a 
afirmativa de sentenças que tenham que permanecer, intransigentes e justas, 
são de natureza a emprestar á Justiça do Trabalho as excelências de sua 
preponderância, num?. época em que as questões sociais se debatem numa 
orientação segura para as diretrizes que satisfaçam ás exigências do mundo 
moderno. 

Ao prurido das lutas, que os sentimentos humanos jamais deixaram 
de fomentar, p is que intensivas e utilitárias se tomam as aspirações que a 
própria vida sugere em todos os seus quadrantes, os dissídios se hão de posi
tivar ao crivo do discernimento, quer em seu carater propriamente jurídico, 
quer em sua natureza meramente econômica E o juiz deverá pondera-los, 
num critério sem subterf1ígios, sem predilações ou preterências, que disvir· 
tuariam o próprio critério de julgar. Na severidade de seus conceitos está a 
verdadeira norma para que as · decisões se integrem no estimulo que não po
derá faltar ao incremento das atividades individuais, tão intensamente · ne
cessárias á evolução das conquistas do século. 

E, assim, os conflitos que, por ventura, apareçam, serão encarados su· 
periormente, dentro da própria Legislação. Dai o prevalecer, na Constituição 
de 1946, da competência normativa dessa Justiça, estudada pelo autor em 
seu fundamento orgânico, apreciado o ponto de vista de Oliveira Viana, vi· 
sado o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sentenças 
nesse principio concebidas. E não falta o apreço aos dispositivos em que a 
Legislação do Trabalh<t se apoia para o dirimir de semelhantes dissídios. Mas 
o autor prossegue em sua acuradissima observação, perquirindo do salário 
mínimo, não descuradas as majorações que os Tribunais possam fixar, para 
a equitativa compensação do trabalho produzido. Estuda a competência nor 
mativa, dentro da homologação de acordos, para a solução mais ampla e ra 
cional desses mesmos dissídios. Focaliza o equilíbrio entre Capital e Traba
lho, objetivando essa harmonia social, cuja au3ência seria a banca rota da 
própria Justiça. . 

Encara o problema do salário no momento atual em que maiores se 
tornam as obrig~ções individuais para uma situação de «após-guerra», plena 
de contigências que não podem ser indiferentes ás leis garantidoras do bem 
estar coletivo, quando as variantes do padrão de vida se incumbiram de 
orientar critérios outros de julgamento para esse formidavel problema que a 
vida não pode deixar de ser. Geraldo Bezerra de Menezes focaliza o assunto, 
dentro das· normas do critério, tirando conclusões suas, na aplicação de uma 
justiça, em cpjo ambiente se tem revelado um estudioso e um Mestre. 

Nas presentes linhas, um apreço sucinto dessas páginas que revelam, 
com exuberância, a persoilaÚdade altamente sugestiva de um fluminense que 
tem sabido honr~tr ·'Ss tradições gloriosas da velha Provinda, onde tantos no· 
mes igualmente notáveis se impuzeram ao conceito da posteridade . Para 
Geraldo Bezerra de Menezes os nossos aplausos e o agradecimento pela sua 
extrema gentileza, oferecendo-nos algo com que brilhantemente ocupassen1os 
a nossa atenção e que nos conduziu ao registro do que a! fica - pâlida 
homenagem á sua apreciavel cuJ[ura a serviço da Justiça e da Humanidade. 

lRIAIDI GOIÇALYES 
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tU~ li~ 1» I 
Alcydes Machado Gonçalves 

O título , com qu8 abro esta l grande relevo e isso bem pode
I cron:ca tom. i-o ao opúsculo de j r a t er sido a mera consequen-

1 

Gcrald~ B ~zerra de Meneses, o cia ce um simples mal-entendi~ 
incansáv;l Geraldo, tão estuclio~ 1 do, coisa que ocorre, com fre
ro que é hoje um dos poucos es- ~ quência ás;m!itado: a ,em atos d~ 
pecial'stas do Dir.:)ito Soc:a: no govêrno. Por dema:s. eu lhe ob

' Bzas 1 tão trabalhad'lr que em servara a constância com que, 
menos' de nove anos já entregou I desde 6 ini<:~o da carre:ra lite-

1 ás máquinas impressoras uma . d.!'ia.. se aprox:mara êle d:>s cir. 
1 clúzla de originais :--- e tão jo- 1 culos t·esponeaveis à.o cato! cis
'j vem ainda qfie na res .:nha dos ; mo lO que a aacenclênda pat~ z· -
' ~eus trabalhos faz consignar o ! na set•ia insuficiente para expii- I l d:scurso de colação de gráu, co- 1 car), dando a impressão, talvez 
mo o.aclor dos bachan landos. j apenas marc:oea, de alguém que 

I Confesso que relutei um tan· 1 desejasse vencer á somb: a pro
l to ou quanto el!'l me dar por J tetora ou sob os poderosos aus_ 
j convenc:do, ll:nceramente, do I pícios bEnéficos da Igreja, uma 1 Es ti a :n.da bem recent • na 

l mer~cimento intelectual dêsS.::' 1 força neste paul. 11 memór a de todos t b Ih, 1 
t • '1 t I T d · · • I o ra a o a -con C'rraneo : us re, ~o menos u o 1Sso me pr:ovema ~o ... n .- tamen te doutrinário d 3 OLveí-

quanto á alta jc~a rqu:a em que mo ( <'ITI termos bast~nt.. cor- ~ t·a Viana em lLtta , t 
.· h · · - · d; ·s · 1 l •. ,.. 1 • con ra o t za. o '111 am !lltuando a fama facil I .a1 • e c a.ro cont. a o co. o • clicionalü;mo juríd'co ela . 

dos inmaís o juizo do:> amigos dos lou\'adores tii.o certo é CJUl· 1 plantan.: 0 do · · P . • 
1111

• · · , • --- s novos pt'lllctplo 
c a investidura da importante 1 um p:-~-:dente do Tr bunal Su· cme ha~·er·am 1 s 
f 

- · d T ... , 1 • • c e noztear a Jus -
uncçao que lhe cometeu o Go~ 1 penor o J·aóJa.ho não podera 1 11 t:ca do Tr·aba!h . 

\•c!rno da RepúbEca. I deixar de t : r, á sua roda a 1' ríio do · n~;~n o. at argflumenta. _ , .· . • • · -·~-e mes re um.nen-
Sou por natureza desconf.a- apressurada e sol.c1ta coorte I re, ao refutar a 'd . 1 

do. Geraldo a:;c€'nde:-a muito dos !ísonjelros de tc<ios os ma- : Valdemar Ferrsc ~ €'tas c 0 ~:oL 
'd t' Ira con•- t -tu, 

rap: amente a um posto dl,l 1zes . · · um modnJo ·Je n' a~ :. - · . 
1 - L ,_ ~e~a e e:ttdl-

Entl·eta.nto, o excelente Gí". ,1 c;ào, capaz de no.oi re~onciliar 
r·a!do não era apenas o resulta- ' com a aridez ela matél'ia. I 
do do prestig-io d e uma sede I Geraldo Bez;;n:a d~ Meneses 
curul na alta. mag <!tratura do I no~! seu "D:~s!d:os CoL t 'vos"', 
Trabalho, o _seu valor cultural m~stra-se o di::c pulo insuperá. 
não se deduz1na dessa união in• \'c. daquele mestre. 
COI'PQr(a e implícita, quase hi· Vejo-o a~·or-a senhor ue uma 
po::ltática., que faz no Brasil a tecn:ca invejáv-el, no ct 0 m nio I 
fo::tuna de· c.:rtas reputaçõe!>: o ! .~ompleto da arsunto, em cujo I 
I 

cargo e o homem. 1
1 amago pen . tz·a ~:em receio d.: 

Este seu último t raba:ho, por . sur·~r<>s:s, ocm o desembaraço I 
j e:x.mplo, revela o jur·sta que fá~_11 · ~Iserto e ~e:;u_r·o de um 
1 apt·eendeu com rara acu:dade ' az.,ur~Lntador d.alétJ CO. i' 

i o. f.'nômen'o do desenvolvimento' 1 Nem lhe p.ejud:ca a beleza 
I em nossa terra, dêsse novo ra: do t ;·aba!ho a contínua c: Laçil.o 
! nw do dire to, que entende com 11 de autoL·es . qu;;- ~ rr1u :taa vezes I 
i a.<~ qu estões trabalhistas -- el5. 11 ° s- _~tro despi'eZ•VE·l de quem 

I 
pé ele de penedo, h1sp:do e in a- l quer pai;!::;& r por e . ud!to. Não ' 
ccessivel, a ba· rs.r o l:'ntend.- 111\.? ca so: a,; c tações e tl'anscri. l 
m.ento ao formalismo tá~ J d€' j' c;oes, embora ft"equentes, não 

I n~s outt-o~. P?bres bacharei~ ha- I -/1 r;~s{~ a empasta ~ ~ _monogra- I 
b1tuados a s1mples rot:na <.!as La, P1 ec,same!1te por 1sto. por-

i 
praxes, o que é anda o ·contcú. qu~ se ti·ata de obra liidátlco_ 
do aprec:áv, l do d re;to jud:c:a.- doutr~nárla . em que o recur!!o 

1 
rio. autoridade do·l mais do~tos é 

I Ao rlS.ss!co bacharel em dl . P0S :. ti~amente in~ect:n~·;el. 
, re.to, de formaç'i.o un!vecsitá- P cn.,o que nao ha dúvida 
. r ·a. a experiência cbs pre ló tios 'C!Uanto á or.:ortun dade d;! umli j 

I 
r·eclu.z-Ihe o hori:;;onte mental, na -'r Contmu~ na 6' náz:na 
angustia cl~ uma série de reg-r-_-

. nhas, usos e prát:cas, d;:, precon. 
I no'tos • . \' . . I i '"·' c.a JUC lCiaru:mo -· evl-

dentell elementos d~ d!?forma. 
ção prof:ssional, que acabam 
po~ impf'dir a: · compreensil.o da I 
justi<:&, f11u. . 'iiêaee acanhado 
círculo. 

DISSíDIOS ... 
(ContinW\ção da 5.• pá'gina) 

tarefa, como esta a que se vem 
dedicando o ~utor da obra, que
ro dizer, a tarefa de disseminar 
nos cfrculos inte!ectuais do 
país os pontos de base e funda
mento da Justiça do Trabalho, 
assim contribuindo para criar 0 
clima propicio ao seu <'Onstante 
desenvolvimento, o que há ·de 
depender da compreensã.o dos I 
seus pz·:.ncittos in!ormadores. 

Geraldo Bezerra de Meneses 
t!lspOe de a-utoridade 1:1ara. o fa. 



Sóbre dois livros de direito vamoR 
hoje dlscretear. Um do professor Ha
roldo Valladão, consultor geral da Re-
publlca, outro do pro! In strn 
Ge do Bezerr d presidente 

L.do Tribunal Superior do Trabalho. 

O DIREITO POR AI A FORA ..• 
-o ~o;v:;.,Q" 
~.1 ~,/9/"Yf 

D~OIS ·LIVROS DE DIREITO 

coletivos, poderão estabelecer norm.., f 
condições de trabalho. 

-~ - O livro dO professor Haroldo Valla
dão tem mais titulo de direito que as
sunto de direito. Denomina-se "Justi
ça, Democracia. Paz". Não é nenhHma 
exposição juridlca desses temas. Cons
titui-se de uma coleção de discurso! 

João Je Oliveira Filho 

A Constituição usa. !requent~mente 
dessa forma futura para. permitir que 
a. lei ordinarla prescreva alguma col· 
sa. A lei reorlmlrá. toda a forma. de 
abuso do poder economlco, diz a Cons
tituição. Isso, porem, não significa 
que as leis que atualmente reprimem 
qualquer sorte de abuso do poder eco
nomlco esteja revogada. A lei dispo-.. 

sobre diversos assuntos em que e. lns• cidade, elegancla e clareza. Nada mais 
;piraçã-o daq.ueles temas predomina.. Mes- que isso. Dificil em;presa é essa. Mu1-
tre de direito internacional, tendo vi- ta gente fala.. Todos os dias estamos 
sitado os principais centros de cultura lendo discursos ou estamos ouvindo dis
jurldica do mundo, e oerante Ple3 ex- cursos. Tudo rebuscado, tudo compll· 
posto os fundamentos do direito bras!· cado, tudo sofisticado, como illzem os 
lelro, o professor Haroldo Va.lladão t~m- americanos. A pessoo, que se levanta 
se tornado um nome representa ti v o da para. dizer alguma. coisa., tem receio de 
alta cultura. do direito oa.trlo oet·ante dizer o que está. pen~<~.ndo naquele mo· 
as nações. mento. ou melhor aquilo que Já. pen-

Na. mls.sáo ou de orador do In&tltuto sóu. Só fala. bem aquele q,ue expõe o 
dos Advó&ados, ou de seu presidente, que já. .pensou em diversas oca~lões dà 
com sua. fo rmação internacionalista, pó- vida. Fale. multo mal quem procura ex· 
de !alar de Ohurchlll,' advogado da ctvl- pressar • aquilo que está pensando no 
llzaçãO, de Rodrlgo Octavio, precursor momento. Quem expõe seu.s pe!'lsamen· 
da cooperação Intelectual, de Clóvis tos Idos e vividos nàó preolsil. rodeá
Bevlla.qua, jurista :perfeito, de Rui Bar- los de andaimes, de construções anexas. 
bosa, advogado do Brasil, de Fre.nklln de escadas para que sejam expostos pe
Dela.tto Roosevelt, advogado exemplar, rante um audltorlo\ Fele tlitnplesmente. 
de Andres Bello, jurista da Amerlca, de No correr, vá. espargindo quantas bele· 
Ra.ul Leitão da Cunha, mestre e ctda.· zas de compara,ções achar que são na
dão , de Ca,stro Alves, patrono dos estu- turels para. o caso. Não dê a. impressão 
dantes de direito. de aue a. maior dl!lculdade que teve foi 

Ne.da mais dlflcll que fazer um d1s- procurar melo de dizer duas coisas sim
curso e se mostrar nele simples e na· ples e belas. Torna-se rldiculo o ora
ture.l, Essa dl!1culdade foi superada dOr que para falar dos merltos de um 
pelo professor Haroldo Va.lladáo. Todos homem Invoca os deuses da Grecla. e 
os êeus discursos são ele.bor!l.dos com os manes de Roma. 
singeleza. que encanta. No melo déles Os discursos do Pro!. Haroldo Va.lla· 
todas as altas e transcendentes Idéias dão são a.dmlra.vels nesse ponto de vis
de justiça, de democracia. e de paz vlio ta.. Não há. nada que mostre o artl!i
sendo expostas para. maior convicção e elo com que vai espalhando suas !ma
persuasão, sem, entretanto, parecer que gens pelo discurso. Se por diversos ou-
o orador se preocu.pe em expó-las. tros motivos o livro do eminente jur!s· 

Apaixonado do ensino de direi to, pro- ta não tivesse qualquer interesse. teria 
cu rendo tornar essa disciplina das so· Mse de mostrar como se deve fazer clls
ciedades civilizadas mais facll de ser cursos simples para. auditorias de alta 
apreendida, tem o professor Valledlí.o. cc~~";.uJ~---
nas suas longas e amiudadas visita• O outro llvro, esse de direito somen-

' pelas Universidades ~tmertcanas e eu- te, sobre assunto da maior releva.ncia 
ropélas, observado os metodos de ensi- atual, é o do ministro dr. Geraldo Be· 
no, pare aplloor as novas Idéias em sua.s zerra de Menezes sobre "Dissldlos cole· 
catedras na Universidade do Brasu e t!vos''. Os dlssldlos coletivos :foram 
na Universidade Ca.tollca, de cuja Fa.- introduzidos em nosso direito para. es
culjiade de Direito é Diretor . ta.belecer 0 equlllbrlo entre a mlio de 

O sadio e largo esplrito de lo.t erna.- obra. e 0 capital. Mais de &ção gover· 
cion~tllza.ção do direito é que torna su- namental , que de decisão sobre ques
perlormente Interessante todos os seus 
discursos, que são lidos com Interesse t!o de direito, os dissidlos coletivos 

f Uid d 
participam . da miss!o normativa. dos 

e ac a. e, ~elo .senso ·de leveza com tribun&ls. Por conceito os tribunais de 
que expõe as graves Idéias, que preo-
cupam a tocfos os homens do mundo, justlç"- decidem sobre o meu e o teu. 
!'elo senso ,(iie humor, com que aore- Naõ d~mocraclas ao tipo <'la americana, 
senta todas as embaraçosas ;ltuaÇões, cabe á. nuls alta. corte de justiça de· 
em que multas pessoas se acnam, e pela oldl;- t r.mbem sobre a constitucional!. 
correção do estilo, com aue ,·este se.us dade das leis, preservando a Constltu!
pensamentos a propos!to- dos ,,ssuntos ção . Nó~ casos de trabalho, nas reJa
sobre o.s quais discorr• . . ções entrt o ealarló e o capital , nos ca-

Não há no Brasil, senão em São Pau- sos ~m que as colla!lções de vida exi
lo, curso ele ontor!e. Curso de orató- jam para o - empreiado maior remune
rla não s!gn1flca aprender as pàrtes ale ração qu~ a conser;u!l'la elo limJ?regador, 
um discurso, ou a.prender as regras <jt wrr;e f. justiç~~o traJ;alh!sta. com a. mis
Qu!nt!Heno, o~ saber todos os troco! l ~o de estabelecer normas, de estabe· 
ou sg.ber o.s no:tnes e as regras de tÓd!l: ~~.:r nlar!os. E' a subver!ão do prin
as !m~ns l!~ra.r!as. Cu!'$0 de oratm- _ip!o do l!vre contrato, bue do siste
r!e. é aquele em que a ~ se leva!!l- :n~ lnd!v!eluall!ta.. N!.o te~do os prin
ta pa.ra. expõr sua& 1dé!as oom slmpll- ctp!os socla.ll!ta.s presidido ainda. gera.l· 

rá sobre o regime dos bancos de de· 
mente as organizações empresarlas, o 1 posito, das empresas de seiuro, de ca
Estado teve que intervir . Pua que sua. pitallzação e de fins analogos. Isso 
ação não se tornasse arbitraria, ou n !io I não quer dizer que as leis atuais so
!os~e acoimada. de arbitraria., entregou bre esses ass';lntos estejam revogadas. 
esse importante problema de reajuste 1 A lei reg-ulara o exerclcio _das profls
da remuneração do trabalho á. justiça. sões liberais e a revallda.ca.o de dlplo· 
Essa a. orientação adotada pelo Brasll.l ma. .expedido por estabelecimento es-

0 equlllbrlo preconizado está. conslg- tra.ngeiro de ensino. Isso nãO signlfl· 
nado em texto de lei recomendatlvo pa- ca que as le!s atuais sobre o assunto 
ra. os tribunais trabalhistas Nos dtssi- estejam revo~:ada.~. Pod~rAo ser revo· 

• . . · gadas. Recomenda. a Oonstltulçlio que 
cllos ~obre estipulação de salarios, se- sejam novamente feitas essas leis, po-
riio estabelecidas condições que, asse-· rem até que séja.m feitas as novas, em 
gurando justo sala.rlo aos trabalhado· vigor estáo e cóntlnuam as velhas. 
res , pr,rmitam, tambem, justa remune
raç!o ás empresas Interessadas . E' o 
textó da lei. ·· 

Impugnada, agora, a. competenc1a. da 
Justiça ·do Trabalho cumprir essa mis· 
são de extraordinarla. lmportancla, pois 
Interessa. soJ;remodo até aos altos pro
blemas da moeda. nas relações inter
nac!onal.s, o ministro dr. Geraldo Be· 
zerra. de Menezes faz longo e completo 
estudo sobre o assunto, defendendo a 
competencla da justiça trabalhista. 

Ala.rmam-se as lndu.~trlas do pais com 
a. !requencla. dos dlssidlos coletl vos. 
Depois de u.m ano de v!gencla de sua. 
termlnacáo, outro se arma. De dls
sldio em dlssidlo , vão se aumentando 
os r,alarlos. as ern!')resa.s vão se quei
xando do aumento das despesas ge
rais. procuram aumentar os preços, o 
custo da vida continua. a. subir assllil· 
tadoramen te. ' 

Muita. razão, pois, está com o mlnl.s· 
tro :Bezerra de Menezes , quando de· 
fende e just111ca. a átribulç!o de enor
ll'le relevancla que a lei d.eu é. Justiça 
do 'Tral>alho, de que ele é chefe aeá
tado, pelo muito que tem feito para 
a sue, lntegMção em nosso melo jurl· 
dico. em nosso melo de produção In
dustrial, no meio agitado dos emprega
dores e empregados. Professor de DI· 
relto Constitucional, profeswr de Direi- I 
to do Trabalho. organizador do Supe
rior Tribunal do Trabalho, presidindo-o 
com serenidade e dignidade exempll!.r 
impondo-se ao conceito de todos pelo 
seu respeito á. lei, pela sua vontade de 
acertar, reeleito presldimte de seu Trl· 
bunal por unanimidade. e. sua. ação não 
se manifesta. somente no seio do seu 
Tribunal, porem se difunde pell!- Im
prensa. e pelo livro. 

Ação governamental essa da justiça 
trabalhista, ação de transcen(lente va.- No seu livro "Dissldlos Coletivos cio 
lor social, sem duvida. que lts nossas Trabalho" esse eminente magistrado 
leis permitiram que aquela Justiça. cum- defenue a. competencla da Justiça. de 
pra tal miss!.o. Não nos impressiona que é chefe, e certamente que 'Sua. ação 
o argumento de que a Constitulçlio irá. mais longe, fazendo com que essa 
teria prescrito no artigo 123 pa.ragrafo ilustrada. justiça. não considere os dis- · 
2.0 de que a "lei especificará. os casos sldl6s coletivos oobre salarlo somente 
em que as decisões , nos dlssidios co- como questão juridlca, sento como 
letivos poderão Mta.belecer normas e que.stão de tmportancia. vital para 0 
condições de trabalho" . Ao dizer a. 
lei constitucional que a. lei ordlnaria. pais, procurando conjurar os efeitos da 
especificará os casos, não quer dizer inflação, procurando Impedir o aumen
que exclua. 05 casos já. especificados to do custo da. vida., procurando e~ta· 
pela lei ordlnaria. Nem significa que eione.r o aumento suces.slvo dos sala
os Já especiflca.dos tenham sido ex- rios, procuAndo equilibrar os salarlos 
cluldos. Slstn1!1ca. que os exlstent~ com a. justa remunel'aç!o do capital, 
poderão ser excluldos. oue casós novos procurando fazer com .que a Justiça do 
poderão ser estabelecldÕS ou aue ne- TTa.balho compreenda e tenha bem em 
nhum caso J'Oderá ser admitido- com a mira que ao decidir um d'lssid!o coletl· 
exten~ão de estabelecer normas e CO!'\- vo nãó decide quest.!:o s!mplesment~ 
l'll~õe~ de trabalho. ON, a. lei atual , jurld!ca, nem <!leclde que.õtão meramen
a Oonsolldaçã<;> das . Lei• do Trabalho. I te de interesse eHt!cu!ar. n§m d~clde 
no artigo 7815 e.Stabsl~ce jtL;tament9 um. u .. ..... ~ t 1,t ;e .. ...t,.1t ,. ee.so em que os d!s.51d!os coletivos pó- · Q ~ , 0 C!e __ _ e_,,se r e, __ vo. J!l<!l-en,, 
derão dar lugar a C!!Ue 0 Tribun9.l cja ,·que se a!ç~ . co:t!o o Sup:emo Tr!bu· 
Justiça do Trabalho estal!leleça norm~ :;-al Fed~ral nas que.!t5~ 1'1~ co!l3tltu
e c-ondições ele trabalho. Nto se oode ,!on~l!dade s de re.sp~!to , aos prl!lcl
d!zer que ~se d!s,POS!tlvo esteja ievo•j pios da Federa.eto. é. s!~~a.çto de dec1-
2'e.do somente porqúe a const!tu!ç!l.o d!r ~bre quest!o de governo do pais, 
esta.beleceu que e lei ~~i!!cará os - o equUibr!o entre o eapltal e o tra-
casos 411n Que as decls6es, n~· dlssldlos balho. / 

~ ,.,. 
~---
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DISSIDIOS COLETIVOS 

Como imperativo da evolução 
industrial criou-se o Direito elo 
Trabalho, cujos preceitos trans
cendem os limites ela doutrina 
clássica para revestir-se desse es
pírito compreensivo e hum ano 
que permite a paz social coorde
nando os intêrêsses elas classes 
profissional e capitalista. A mar
gem das · rígidas normas do di
reito comum, a J ustiça do Tra
balho adotou uma técnica pro
cessual mais rápida e mais fle
xível aj ustacla a critérios especí
ficos e consoantes com as trans
formações e realidades da viela 
presente. 

O reconhecimento ela capaci
dade civil dos sindicatos e outras 
regras impostas pelo novo direi
to, notadamente a que legaliza a 
intervenção estatal para conciliar 
e julgar os conflitos individuais 
e coletivos, ainda susci tam con
trovérsias a alguns ortodoxos do 
tradicionalismo jurídico. Entre 
os mais eruditos defensores do 
poder_ normativo elos tribunais 
trabalhistas distingue-se o mi111s· 
tro Geraldo Bezerra de Menezes 
pela originalidade elos conceitos 
que apresenta sobre tão impor
tante matéria, na sua monografi'a 
" Dissídios Coletivos", ora em 
segunda edição aumentada. O 
jovem e ilustre jurista enriquece 
o seu trabalho com um precioso 
acervo de ensinamentos emibasa
dos na cultura de uma vasta bi
bliografia e na prática do exer
cício do seu cargo de mais alto 
magistrado do Tribunal Supe
rior do Trabalho. Sustenta com 
argumentos próprios e clareza 
ele raciocínio a constitucionalida
de da competência normativa da 
Justiça do Trabalho no âmbito 
de nosso regime político. Realça 

.a imanência elo espírito demo-
crático no princípio de paridade 

Waffredo Machado 

das representações e nos casos 
relativos à estipulação de salà
rios (art. 766 da Coúsolidação 
das Leis do Trabalho), em que 
se assegura a reciprocidade de 
interesses dos trabalhadores e 
elas emprêsas. Acolhe, todavia, a 
opinião ele Oliveira Viana, acres
centando: "O que dá fundamen
to à competência normativa dos 
tribunais do trabalho não é o re
gime político dominante num 
dado país; é a natureza mesma 
da decisão, é a peculiaridade elo 
conflito a ser julgado, é a pró
pria estrutura elas organizações 
econômicas contemporâneas. O 
fundamento ela normatividade é 
orgânico - e não político." 

Com a evolução social o pre
ceituário anacrônico elo liberal 
individualismo tornou-se real
mente inoperante. Ditadas pela 
nova consciência jurídica insti
tuíram-se melhores fórmulas de 
solução para os problemas tra
balhistas. Criou-se o que se cos
tuma chamar - a humanização 
elo direito. Com o novo instituto 
inscrito em nossa legis lação so
cial dirimindo pela conciliação as 
eventuais dissensões entre em
pregados e patrões, formou-se 
evidentemente um clima de con
fiança e garantia contra a vio
lência e a justiça que geram de
sesperos e conduzem à greve. 

Na função ele árbitros, os tri
bunais dÓ trabalho, pela clarivi
dência e imparcialidade de seus 
juizes, estabelecem nos seus jul
gamentos o equilíbrio das duas 
poderosas fôrças, mantendo a at
mosfera de harmonia tão neces
sária à ordem e ao progresso ela 
nação. 

" Dissídios Coletivos" é uma 
contribuição valiosa ao estudo 
das leis trabalhistas e merece 
ocupar as estantes de técnicos e 

leigos. Cultor fervoroso da CJen
cia do direito, o seu autor dis
corre sobre o te!TIJa em lingua
gem rigorosamente apropriada à 
hermeneutica jurídica. E' um li
vro ele leitura atraente e provei
tosa, quer pela profundeza ele 
seus conceitos, quer pela elegân
cia do estilo, o que reafirma so
bremodo os méritos do juiz e do 
beletrista. 

A tese se revigora com a 
transcrição ele vá rios despachos 
do autor na presidência do ex
tinto Conselho Nacional do Tra
balho e do Tribunal Superior do 
Trabalho, todos atinentes ao as
sunto. 

O importante i~stJtuto da Jus-

tiça Trabalhista tem, no tratad<> 
do ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, sua melhor conceitua
ção e a mais brilhante apologia. 



Bezerra de ~~"enezes e seus 
estudos de dJ o traba his a 

·vasco'n ~os Torres 

Geraldo Bncrra. de Mcntzc:;:,, tardou fozsem J~ ~tu:; r~tuctos 
no pnmeno arrunro, etC!- 1 comentat<os no ::~:.an~:..:nJ c, 1 :l
::·Jn a polH;ic:,. Nãu 'i':''"d.i- centementc, na IL~·!ét, ~m c;c:;ig

tou rnuito Hessa. 11~~~ória ue qu e, nado c<>m0 o Lrh•.:.c•bt.-. r;e J~n!or 1 , quanto mais se pr.:;!CJ!cle alnt'1- acuidade na nn<i .•. <e do:> prcolc- 1 

acn:>.r o exercício da \'ida DClbli- mus atinente;; à Justi<'~~ ,10 T:·a- 1 
ca. mais enterrado fjc.~ o iucit- J:;alho. O advogado ·Julio Dicz, ~ 
viduo no lodaçal, •!•'ca~enctc- ~:?. vo1czucbno que honra a cult:.l:':J. I 
jnutilmente, po:·que a i.J:.Jíltca e ccntinental, lendo o li v co "/I. .Jut:- · 

. caprichosa no seu :;adismD O ttça elo Trabalho; ,wa '3i~;u:r;n-
choque inicial impr-:;;,;: :n•.~'n-o . ção na História Jurídica·. e Sm;.~,l 
Não era bem aquilo o que queria. do· Brasil.,, exaltou da ft::'lll:J. j 
• rctornoLl ao convwic ü· ~ livNs, mais consagradora o c;tt'Clo de I 

Jlara a alegria d0 m~sl.•·e O!i1.;j - Geraldv Bezerra cc Mrr;nz·•>, 1 ra Viana, que cb~e:v:::.va àescon- acentuando a impre,;;fo. qu<.t Jllc j 
!lilc1o a cu<1taminaÇao de; sc•.J< c:au~ra â amplitud~ c~ e cot~h3ci · 
t:i&cipulos •t.ais chcga:L•s p~l -: IJ,1Cntcs ~o . .auto!'.· Pujr.to. .Juan 
praga, mo~trando-no> s~·n~ple ·a D. Pozzo e .Héctor Geno1:d, pm a 
Dncompa~i:Jt•_dude enott: r, r;tecio cila.- apenas o3 argcntir.o~. 11'10 
e a ativid~.dc paftidária. Real- regateiam Pplauos ao jov::·m .il'
ancntc, não sei de melhor caminho n5ta flumi!~Cn5e que t;}'ll al;l- f 
,,ara :>, cti~pe!·são quz 0 C:cvcta- de, assim, manter a g ·t>:'w~a 

' . <r.ento aos apetites •.t..:;;~;J. !l'ft! ~- t;:adições cultul'ais do ESI.''Jl'J c;c 
ínsaciáNel, c,:ue esm<1ga, qu4 !!:- Elo. 
bage_ça e tem um sorri~v de mi- Bez:;rra c;o Mcn~·,es ;::.c·1:1~' c:, 
ISericórdia par:1. as suas inc.cfesas publicat· n ECglHlC:<t · ;oJ ... , 1 c.o 
vitimas. Tenh0 ,,entido istc. 11:1 · , · · · · 
minha carne. Um. conflito alas- seu l!Yro c..;ssJeo .. qnc <: •· L: •• J! -

dios Coletivos d·J TnlbUJho ·•. !'.le
tra-se no meu íntim:J, tumm.tdo tódico na distribulçll.o dos as
proporções imprevisíYeis. Gra- suntcs, eliminando 0 su;;órfluo 
~a;; a Deus. porém, O magistério, porque não e do· tipo dJs rl'~'.'ltC--
0. leiturJ. c!Jrigatória " <; J0rna- res enclü-1inguiça, que fÓ ·~êi71 1 
lismJ entra:;·a!n ·:!c ::ontrap.=sos u. precon:Jação do llvro :,r,utd~ c I 
c. assim, tu:llo p:dlC:0 c>tallc- não do grande livro, ele hi:..i.c-

. lccer umn. conciJia~lo, at3 ()L!C ria os prodrumos do DJr·~ito du 1 
largue de uma • c:~ c.>Ee .la,:do. Trabalho, numa. sínte >c qti•~ v a-~ 
AJCrendemlo, aprendendo, aprcn- !c pela ~cgurançrt e 1. nl'f:e;cio. 
1:\el!do wuitu, pt:l' um lado ::JT:rlu Na. parte propriamcnta do.; u~s
ê possív:;l obter-se uma bagHgPm sidio~; coletivos de tt'li.J<~!ll,), o 
de experiência, :1. certeza de que, ilustre mir.istro do Trii.JH:ul Su
<omo reza um dito popular, a po- pel·io rdo Trabalho, arm::t qu se I 
litic::t é o veHc:1CJ t1a &mizade. C/!1•3 matematicamente ,~o ·:ic.d.cs, 
Encipoatiu peJo,, compromissos, 1);o\T, ch0 gar a concll.:~6c:s•~t r.:õ_re~-
110 mom~nlo, não posso deixar tiveis, pe:quirindo o3 aspecto~ 
~~J meio ua esr.:·:da :l r~ul::!es q;,;c tt.or.;ib, os aspectos c-:m·, imcio
mc acompanha;.·,:r•l numJ. !core. r.n,:;: e os ~spcctos lega!.>. li. ::.c
difíciL" que verian:, no m~u afas- gu:>da parte & dedicada ~·.r:: r 0tlfl' 
t<>Jr..entc, à me::;'-:11!, :ltlt.nde do normativo c no rc~ime 'demJcrá
leldado que de3-?:'t1. ~~ trin-::hel.· uc(• Forn. de quP.lQ1Jer ·JllJ1 IJ, o 
~-- quan~~.a _c9_~1cl. '"S"a f~unando~ c-tl1Íto1lo scgu!lcio é o .1:-;1:n·: cio 

Fot n~,1 ,., Ie·:~ .. 1:~.GetaJdo; .. In J:Ho. De:o há que se 'L·.';J':_·r o 
rucssan~..o na ""'~ ,,;1 tl.::>. 'L aba- cc::t;:;titnr:·.onalista que p•·~te11da 
;1w, L:atou dç apafelç<>ar-:c. 8 ,; uciar o a~~utto. 
Auuele era um a~:::n:·avcl rote,!·o I "· , . . .. ., ·o 

1Ja1·a a nL1liz:::.ç.i•J cta ~:ua inte'!-, ~/', ~~~ncagel!1 ,~c, .~m~. ·:.: ;,rt" ' o 
..,, .. 01·n D~s!eit"J• c'· co·1•a[o,, p:J- d •. marca. de G~ .. t.,.) L. '.Lt rlr. I 
bo,;..,l C\• "' •- V -'•I .1.~ . l'f , •• aat• T1J H1ll 11 
Ülicos. u LcmJ;J r:a"~;01 , a valer . ~'!E.zes c nao P. r ... '' .-'' ; :· 

1 

11.1ai•· 'na l~·itura :' na pzsquisn. :;: tr. dmamtsm.o c puhs. r•o;o.to.a:t. 
D;ntn.: em poucr. uc;p<:llt:OV<t co- G';!lando \J er.cotJtro e ~;_:·".~·:1 •.; 0. 
mJ w~1 das n'::ti0r• s autc-riãr.td;s P~!~'' costm~?H'O.· el.c _1•,·,'.~,·1 r,, 
1,., matéria. Tom·:·.; o .• . .;tor rAa "··'·"os do futmo. re,,;-t,, ... .;IJ o 1 
,~·i ctivi(j,af!W, ao ,;.:;:-.trúrio ctP~:,u:; I ~cu u.g~ado em ter •u:. ~'•l?!1<~d:J 
't~.:ri&ta:; v.1.n .ru:;'~'~as de mtc- "' 1-·~~JlJca._ QccandJ ,? '.t.'Pt.\ ), 1;~- • • 
j~ctuais. Q'.l8 de,, é :cam. trcch<,s -~n :J lotaça? ou o ôt.IIJ l }·.!.~<. <·u-
c:h>. conso~idsc;ão J..:.; L··; ;; Trab:t- l11~'1a~lo _pe •. t ma.:, :<b'·. '""'. Jll
lllbtar; c. audn.r::ios,tmeJ1t", pu- trcspccc;.o •c m•Jr:~'~Ji'') a 1l' •se 
hlicam "livros", pa~r .. mrlo por ilT•pre~~.vel e CJ_úr; <' li ;JL• l:o:r.c
~umidade; numa te-rra de anal- l~a',·'lll a0 emlll.U'll" ,. :r .t:td:.m
:fabetos, mas ondt'. J,:<1':nd.::>xül- no· Ucraldo, fez mem .\71 n":ln 
Rnel'te todJ o mu,,c:r, é c!vdor. . . donar a poltLH!H. . Q 1:12-do ché'~n-
}.1'•llipula:1uo uv·· massa . não rá o meu cth. meu D ·nJ0 



• 

"J)Issfdios coletivo$ do ir•~alho e direito d.e greve,. 
- . J. l . ~ :.·~ ' 

s a argentino) 
O 'FLUMINéN5E tem o pra~er de repro rm novo e interessante estudo: "Contri. 

duzir,· 'j"ó verficfb· para a nossa !Jngúo, -c uisõo brasiieira à doutrino dos diss'í· 
reccente ôrtfg~ éle !'leitor Genoud, -ilustte 1ict<; coletivos do trabalho, escrito peb 
publiciStll Brgentir~o, sôbre o lf~r-o · "Oissí· . ·rofessor Riccardo· Richard da Universi
dios Cbtetivos 'do Trabalho e ·'0ir.eito tle 1ade de Pavio, 'na Itália, 1que tumpre 0 

Greve", ~.-i' edrçõa,· de· autoria do Mini.- ·unsõo de prefácio à terceira 
tro 6eroldo Béze'rra de Menez.,s: . O co~po doutrinário da obra divide-se 

."É sabido . 'qu_e ·· oS ..~ : c;mde; criadore; rn três . parte; 'dedicàd~s aos ccnflitos co-
nunca est!Ío definitivam~nté satisfeito~ . ·>ti vos do trabalho (I); ao poder ~erma-
com suàs. obraS . Para os amantes da mu: ivo. e o regime democrático (li ) e à · 
<icà

1 
estó vi~o :iinâa 0 exef!lpfo de Rkh~rd :·onvençõo coletiva do trabalho ,. o direi

Str.avss, re~laborai,do ...r a vei~icê ' seu pri- ~a de greve (I 11) . Segue uma quart~. p<Jr
meiro drama IÚico - "GunJr~~" "-, "CÔ· .'e consagrada a diversos .despachos e vo· 
mo se • no tr\tervolo de qu~renta e seis 'os do autor no Canse lho Na'd.onal· do 
anos não houv'éra feito absolut-:imente "no- · Trabalho e no · Tribunal Superior e ~ ! 
da_. E na~ odeS pi6StÍço$ ... sã" sem cory· a_uint~ . que compreende textoS it!gais e ju· 1 

ta os exemplos para citar um 's6 0 mes· "Jsprudência · 
mo ocorr~ndo com a literàtura.' Porén! . Dentro desta divisão, o mcriorio das co
onde se faz mais evidente ~ste fenôme: ' pílulas· sofreu importal'ltes m0dÍfiéaçães 
na é na . prodi'Ç~O cientí5~co; Ger~lda : esta edição.' porém. a navidad,;- ;'bsoluta 
Be:~erola de Mer/e;lies se encarrega di> m relação aS anteriores canstltul a pre
demanstr~- la Úrha vez majs _ao lar,ga dp · : ençd, ~ómo capítulos autônam?'• das duas 
trecho que vai desde o modesta falhei;, 'reves mas densaS monagrafl"s que Í'n· 
em •. que lemas o primeira ediçãé de seu~ ·~gram . a. n~va terceira fjorte e ' que Vér-
"DiSsídias" até o opulenta · volu,;e r!P. " a prlmelro sôbre ·a .· convenr.õa coleti-
mais de quatrocentas páginas em ~~e ·o . de trabalha e o segunda · Sôbre a di. 
nas chega a terceira, passa~do 1 pelo SP· - ~ua. de IJreve · São €stao, dua' valiosaS 
gunda edição que, há oito. a~as , t~;·e~os ·:ntrl~oiçõ-~ , :dignas d:' :~erem lidas com 
o prazer de comentar ("JurlsprudAncia de! ' , marcr atenç!!a. '• ' 
Trabaja", Buenos Aires 14 d, maio de .só no~- resta acrescenlar que eSta ter-
1951 e "Revista ForenS~", Rio çJe Janei- ·etro edição, que supomoS defi.,itiva ain -
ro. junho de 19!11), la resulte ouSIJda veticiná-lo !rolando-se 

· ~e traba lhador tõa ·'infatigável, sem re-
Não insistiremoS hoj.e ante ncssa.S lei-

·estir a asoecta form a l de um trabalha · 
torét num juÍza de caráter . . gnral sôbr~ ' 

•Stó chomada a func.ionor como:> tal e n · 
o abra, • remetemo• noS àquele comentnri" . . ·onve r.ter-se e_m , Irydispensá vel abra de 
pO'rque · o ditirambo '-- a gue canstonf~>· 1 ( • • 
mént.e nos . obrfau ~ada nov~ prodoçã_o -~nsu"ta mais alnda: já ' 0 é) Vl ra eSIU· 

de Be]erra de Menezes - o fôrca de cÓ'hS. 
tanle, ·~ode tqr~r-~e mon6t.on;. Em c.o!' 
sequêncla·, · damos par repr.Qdu<,itla noSsa 
opreclacéto qe -~R tôo, e~~ec'ial m"ente !1o 
que .se .refere ao exame d.o. pa;!é dedjca
da à (ampetêilila narmativ'l quA. ·tõn 
op.,rtuna se apresento P~'? noS outr~s. 
Nestcf breve !'!!Senha, pais, nól reH!rlre 
mas tipeneS oo avc f'l r sofrfJ{I- pe.l o. li'lro 
~_o s~. l,fol!l C<) !'lO podpr l~ ,sU,P.ot·, é'. 

de' ~'Ím,oles. <rtú"Í].za;ãa. <en'6o_.)le . !ol'lll 
reestr~forà'c?,i~ J~f~rial.:.,. .e-. volume {i . 
prece'dída pel'' juiilj,";"'·.d.i ' leyi t-'lr'líP.Íro: 

-,- I • ' 
1~trodjoi.!Qrio~o..,or1~~l).fi". pe-]n ~ ,_. 
!Jq'l Jr'Fooquím Prm~lft"á;~J.r,nç, na rmotlVo 

para MI--J8JY do -~ÇJ.\i.~~· ~~ ~ §•••~-- ft-.ll"e, e pdr 

-lcnt<rs, es'iódhosos · e' profissio. n~is". 



Derecho Laboral comparado, en todos ellos figura Vd. como titula~ 

de la secc:i6n "Brasil", :pues su:ponemos que no va a decir que no , 

En fin, todav!a ~ de :pasar cerca de un ano antes de que le demos 

forma definitiva a alguno de los esquemas pensados . 

hntretanto, el objeto de la presente es desearle a Vd. 

y farnilia "bom Natal e un pr6spero e feliz 1959 11
1 votos a los que 

se suma mi esposa . 

Reciba un 

• _, I 
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Buenos-Aires, a 9 de diciembre de 1958 

Ex cmo. Sr. 

Dr· Geraldo Montedônto Bezerra de Menezes 

Niter6i 

Muy recordado amigo: 

Esta vez no me animo a escribirle 

en portugu~s porque ésa es una tarea lenta en virtud de las di

ficultades que aún presenta su idioma para m! y los minutos de 

que dispongo son muy escasos pues, aparte de la labor judicial 

de fin de afio, estoy agobiado por la labor a que me he comprome

tido de traducir del tale.rnán el "Kommentar zum Strafgenetzbuch" 

de Schtlnke-Schrtlder (1.000 páginaà), trabajo pesad!simo que me 

quita todos los ratos libres. 

Hace unos pocos dias, mi amigo el Dr. Ruprecht me devol

vi6, después de largos meses de tenerla en su poder, la nota bi

bli·ográ.fica que yo hab:!a preparado sobre la )a. edici6n de sus 

"Dissídios". Ello se debe a una circunstancia penosa: 11 Gaceta 

del Trabajo" prácticamente ha muerto de inanici6n. Quiz~s apa

rezca algún número más bajo otra direcci6n pera s6lo será un 

fantasma. No obstante, Ruprecht y yo nos hemos propuesto que es

ta baja en nuestro frente bibliográfico no sea definitiva y te

nemos varias ideas que,cuando termine mi traducci6n (y ~1 un 

tratado sobre "Empleados de comercio" que está escribiendo), muy 

posiblemente se concretarán en una nueva revista que reemplace 

la ya virtualmente difunta 11 Gaceta 11 • Y como la mayor!a de lÕff 

proyectos que tenemos en la mente se orientan por el lado del 

-vi FtE-
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JUSTIÇA DO TRABALHO 

ASSIDUIDADE INTEGRAL E REGIME DE TRABALHO 
.J, Antero de Carvalho 

Para atender a algumas con~ultas de caráter urgent•, IU3• 
pendi a série que iniciara sob o titulo "Assiduidade integral -
regime de trabalho". 

Pretendo, agora, conc:Z11i.la, cabenào.me rememorar, sucin. 
tamente, aq1Lilo que, em tres comentarias, já dissera. 

Conforme tive ensejo de revelar, já feri o assunto em 01L. 
tro jornal, onde dei noticia de um acordão àa Junta presidida 
pelo dr. Mario Ribeiro Pereira em caso de certo linotipista que, 
e111boru contratadG para trabalhar diàriamente, passou a fre
quentar a empresa três ve::es por semana, pretendendo, não oõs. 
tante, pagamento do repouso seman'al e do penúltimo disstdio 
dos gráficos. Havia, as~im, desrespeito ao regime normal da 
.:asa (onde o trabalho é diário), por deliberação propria do em. 
pregado qne, em outra empresa, e.rercia tunções identteas. 

Sentencia?fdo, concluiu o jui: Ribeiro Per~ira pela impro
cedencia da reclamação. já que o reclamant~ agia contra os 
mteresses da empregadora e para não prejudicar o exercicio do 
~eu outro emprego. 

Comentando tal vereaicto. àei-lhe apoio, tendo em ~_visla, 
Igualmente, as dificuldades que tém as emp~esas gráficas na 
rnáo.de.obra, pouco ou nc.da ralendo a tolerancia da firma para 
obrigá.la a conceder aumentos dependentes de as,'fiduidade in
tegral. 

R.ejeri-mc, clepot , a opiniao dtvergente do dr. Pinto Gui_ 
rnarães, qne se baseia, 1Jrincipalmente, no artigo 6.0 da lei 60'S, 
segundo o qual ·•na;, emprews em que vigorar regime de tra
balào reduzido, a Jl'cquencia e:cigiCla correSJJ01lderá ao número 
de dias em que o empregado tiver ele tmballiar". • 

Paí, pas~ei ao magiste;·iu do ministro Bezerra de Menezes 
~stampado às páginas 81 ' 82 d'' oett aeqlado t.vro · 1Vrs.~ÍÜ !O.> 
Coletivos do Trabalho''. -
• t'neguez a aectai'fí r digno de COJLSideração O parecer daque
le jurista, propondo.mc a opor.ll· e razoes que me· parecem ca
pazes de igualar em valor a: que ele expenaeu. 

Foi nesta alturo que wtcrronz.pi a série, cnja reprodução :it 
tteve, particúlarmeute, ao zmmunciamento do Tribunal Superior 
do Trabalho em sentido idêntico ao da Junta. 

Recorde.se, ademais, que m.e justifiquei com a excelencra 
do voto do relator, ministro As oljo Serra, o qual, além da tese 
referente a assiduidade itttegrat PIJt tace do regime de traba~ 
lho, aflorou outra de largo alcance que, pelo seu ineditismo e 
fJela sólida argumentaccw, merecP. difundida de maneira ampla. 

A sequir. póis, rl'torna.rcr ao as.snu'n 




