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.... 'Jrecho do parecer • de 8/1/1952.., do Dr,. Luiz de Pinho Pedreira da 

s·11va (~st-1722./52) • 

''•ssinala J.tEGEE\ que condição seneial. para o aoolh1ntento 
. ~ # da d manda d revisao mudança do stado de tato, qual pOde con• 

isttr num aume~to do custo da •ida qu legitime maiores pretensõ • 

por parte do trabalhadores. Deve-s tratar de nru.dança notável, 1 to 
, 
e, co um certo grau de gravidade 'J de outra sorte, se qualquer le 

modificação nas geraia condiçÕes eeoNÕm1ca pudesse dar lugar à re• 

visão faltaria ao regulamento coleti-v-o qualquer caràter de estabili

dade e eerteza (Oorso di Diritto Processuale del Lavoro", págs. 144 
a 145). 

rabmém PALEARI e FBROCl ( 11lnst1 tueiones de Derecho Sindical 

y Corporativo" t pág. 338) advertem qu a mudança deve ser profunda e 

grave a tal ponto qu si o magistrado a tivesse podido pressupor ha

veria decidido de outro modo em sua sentença. 

Na espécie, a variação do custo da vida toi notável pro-

funda., 

Como-repetidamente vimos af~mando, fazendo nossa palavras 

d ROB&RX MOSS~, "quando o custo da vida aumenta, o valor ra~. subs

tancial do salário diminui . Da! a idéia de fazer variar o salário 

eom as variações do custo da vida" ("Bconomie et Legislation Indu.

trielles", pág. 76), 

MOSSg observa que, em sua mais absoluta forma, a escala mo-

9/el é automática y;:gporcional, q_uer dizer, a variação doscusto da 

' - , vida acarreta nece$sariamente uma variaçao proporcional dos salarioa. 

todavia, considera &le que eria prudente preferir antes um Índice 

compÓsito, qu tivesse em conta não só o custo da vida mas també~ 

um Índice refletindo a situação da emprêsa ou do ramo (obra citada, 

p&gs. 76 77). 
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.Entre nó , d1 pÕ o art, :766 consolidado& "Nos di$s!dios 

sôbr estipulação de salário ~ serão estabelecid s condiçÕe qu t 
# , 

assegura.nd justo salario ao trabalhadores, permitam, tamb~m, jus..-

- ' t retribuiçao a empresas inter ssadas'',. . 

le1 traneesa de 4 de março d 1938, por seu art. lOt, 

perm1t1a1 em caso d arbitragem,. qu os árbitro$ ou o super.,.árbitro 

deiltasse · d modificar o salário ou os modificassem numa propOZ' ... . ~ ~ -çao menor 1 os che~ IJ de empresas .prqvass~m que sua situaçao. nao 

lhe permitia pagar salários mais elevados. 

A jurisprudência nacional tem resolvido que é de dene a:r 
; 

o pedido de aumento de s~ios quando reconhecida a incapacidade 

financeira da em.prêsa para .fazer :taee à d spesas d correntes (a

cÓrdão do ~ribunal Superior do Trabalho, Jn Diário da Justiça. d~ 

lt de julho de 1948, pág. 1.743 do apenso, e de 31 de agôsto d 

1948, pág, 2,193 do apenso) O Tribunal Superior do t.eraba.lho d ci-

·d:iu ainda qu 

"Não há como permitir majoração de salários ~uando ~QBl 

prQVfl$\Q qu as emprês s não estão m condiçôe . de arcar 

com a desl?esas decorrentes" • (BENEDr.ro CALHEIROS BOMFIM, 

tt ie1o~io de DecisÕe Trabalhistas", l)iss!dio Coletivo) • 

~ emprêsas, que al garem a impossibilidade de conceder o 

aumento sem prejuÍzo da justa retribuição do seu capital, incumbirá 

o onus da prova dessa alegação. Oom feito, é regra traçada pelo 

art 818 consolidado qu a prova das alegações incumbe. à parte que 

as .fiz~"· 

" ão impede e sa majoraç~o a recente elevapão das taxas do 

salá.:t-1o m!nimo, pois, corno bem julgou o Egrégio !rii~unal Supérior, 

ooncordçmdo com o voto do eminente ministro OLIVE~ , ~MA, o salário 

m!nimo não podia representar nem repre.senta o limite \~e intervenção 

do Estado na proteção ao trabalhado%' • Em todos os éaso • ai taxa 
. ; \ 

·fixadas no momento da convenção, embora superiores ~b ~imo, são 
. I \ '· 
, ~ , ··. J, , 

modificavei pelo poder publico, porque o contrato .ja\·~o e xecuta• 
I ! : 

. ·t i 

' 1: j 

.. -· .... -... ... 
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do· nas condiçÕes existentes ao tempo da celebração. O que se dá na 

realidad • quando a Justiça do Trabalho modifica as tabelas de sa-
, , - , 

larios, e uma revisao contratual imposta pelo poder publico, no sen-

tido d restabelecer o salário rea1 que se tornou. apenas nominal 

("Legislação do Tra.balhott, agÔsto d 1949, págs. 313 a 382)," 
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DISSÍDIOS COLETIVOS DO TRABA~BO 

(la. Edição) 

Em 1949, publicou ttDissÍdios Coletivos do Trabalho" 

(la. edição), onde se detem no exame do poder normativo da Justi

ça do Trabalho, esclarece devidamente a distinção entre os dissf

dios trabalhistas de natureza jurÍdica e os de natureza econÔmica, 

fixa a conceituação jurÍdica dêstes dois institutos fw1damentais 

do direito do trabalho: a sentença e a convenção coletiva. As pá

ginas desta obra, consagrada à. consti.tucionalidade do poder norlllã 

tivo, ~ -projetaram muitas luzes sobre uma das questoes mais comple 

xas dêste novo setor jurÍdico. 

Levi Carneiro , insigne jurista patrÍcio, escreveu 

a respeito desta monografia: "·Li e reli com a maior atenção, e com 

alto prazer intelectual, o magistral estudo. Confesso que me cau

sou a mais profunda impressão. É uma das mais belas páginas queoo 
~ ~ 

tem escrito no Brasil sobre problemas de Direito do Trabalho, em 

que o vigor e a clareza da argumentação se aliam ao profundo co-
, ' ,.. .. 

nhecimento da materia e a elegancia da exposiçaon . 

O Prof. Joaquim Pimenta, catedrático de: Direito do 

Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil e da 

Faculdade de Direito do RiQ de Janeiro, sob o títul~ "Justiça nor 

mativa para os dissÍdios coletivos do trabalho", escreveu notável 

e consagrador comentário à obra do Ministro Geraldo Bezerra, pu

blicado no HJornal do Comérciou, Rio, 4 de set. de 1949 ; na Gace

t a del Trabajo, to~o 9, abril-junho de 1949, págs. 12/17 (RepÚbli

ca Argentina); O Povo, de Fortaleza, ns . 17 e 18 de out. de 1949; 

Monitor da Justiça do Trabalho , Rio, ano II , nov . de 1949, n2 23, 

págs. 13/18; Revista do Trabalho, Rio, 1949 ; Legislação do Traba

lho), São Paulo, 1949; Revista do Tribunal Superior do Trabalho ,ruo 

julho-agÔsto de 1949 e reproduzido na Za. ed. da obra , à guiza de 

prefácio. Diz o emérito Professor que no Ministro Geraldo Bezerra 

de Menezes expÕe e desenvolve a tese com admirável clareza, agil1 
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dade· dialética e segurança de argumentaçãon. E prossegue: "no seu 

magnÍfico estudo, o professor e ministro pÕe em relêvo, com a du-

pla autoridade de mestre e juiz, um dos mais novos aspectos do j~ 

rismo, e onde êle mais se reflete e sobressai, isto é, nos domi

nios da economia e nos conflitos que ali se travam". 

Apreciando DissÍdios Coletivos do Trabalho, la. e

dição, vejam-se os artigos ou estudos de autoria de Pedro Curio(Q 

~ova Friburgo, Friburgo, 17-7-949; Luis Lamego (O Fluminense, Nit~ 

rói, 26-7-949); Desembargador Carlos Xavier (O Nova Friburgo,, Fri

burgo, 7-8-949; Rosendo S. Souza Filh~ (A Tribuna, VitÓria, 5-8-

49,·, O Fluminense, N.i terÓi, 14..~ 8-949); Professor Alce bÍades Del ama

re (O Estado, N.iterÓi, 14-8-949; Arquivo Social, Órgão da Faculda

de PontifÍcia de Filosofia, do Colégio Anchieta, Friburgo, ng de 

agÔsto de 1949, p~gs. 160-161); João de Deus Santos (O Estado do 

Pará, Belém, 17-8-]949); Armando Gonçalves (O Fluminense, Nite-

rói, 3-9-949); Dr. Carlyle Martins, Juiz de Direito de Missão Ve

lha, Ceará (A Acão, Crato, setembro de 1949); João de Oliveira Fi

lho (O ~ornal, Rio, 29-9-1949}, Alcides Machado Gonçalves (O Esta-

, 4 ) c , S.Q.I, Niteroi, · 2.3-9-9 9 ; Marcos Almir Madeira A Palavra, Niteroi, 

28-10-1949); M.A. Rodrigues Sobrinho (Consultqt das Leis do Traba

lho, Rio, vol. I, ng 2, págs. 12.9-130); e dos ilustres juristas e~ 

trangeiros Francisco de Ferrari, catedrático de Legislação do Tra

balho e Previdência Social da Faculdade de Direito de MontevidéQ 

(in. 11Derecho Laboral11: , revista de doutrina, jurisprudência e in

formaçbes sociais, Montevidéu, set. 1949, págs. 423-424), Miguel 

Hernainz Marquez, magistrado do trabalho, autor de Tratad~ Elemen

is!l ~ Derecho ~ Trabajo, 4a. ed., Madrid, 1949 (,in "Revista de 

Trabajo", Madrid, ng de out. de 1949, págs. 89JL-892:). 

Vejam-se, ainda, as apreciaçbes publicadas, entre 

outros Órgãos, em O Fluminense, N1iterÓi, 5-7-949; A Palavra, Nite

rói., 8-7-949; O Estado, NiterÓi, 9-8-949; O São Gonçalo, S. Gonça

·lo, 10-7-949; O Radical, Rio, 13-7-949; Ga~eta de Noticias, Rio, 

. .. , -.. .... 
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14-7-949·; A Uhião, Rio, 17-7-949; A Tribuna, NiterÓi, 12-7-949; 

O Nova Friburgo, Friburgo, 17-7-949; Correio Fluminense, Niterói, 

2.3-7-949; A Tribuna, VitÓria, 30-7-949_; Monitor da Justiça do Tra

balho, Rio, julho-agÔsto de 1949; Justica do Trabalho, São Paulo, 
. - . . 

20-8-949; revista Justiça do Trabalho, Rio, julho-agÔsto de 1949, 

pág. 12; A Ãção, Crato (Ceará), l-~-1950. 

Estão transcritas na Za. ed. da obra, págs. 229-240, 

as seguintes opiniÕes sÔbre "DissÍdios Coletivos do Trabalho" (la. 

ediç~o), de Geraldo Bezerra de Menezes -: 

. Ministro Bento de Faria, ex-presidente do Supremo 

Tribunal Federal; Ministro Eduardo Espinola, ex-presidente do Su

premo Tribunal Federal; Ministro Delfim Moreira JÚnior; Professor 

Costa Carvalho, diretor da Faculdade de Direito da Universidade do 

Brasil; Dr. Orlando Gomes, catedrático de Direita· do Trabalho da 

Faculdade de Direito da Bahia; Prof. Alceb:Íades Delamare, da Fa

culdade de Direito da Universidade do Brasil; Dr. Alexandre Augus

t~Machado, catedrático de Economia PolÍtica da Faculdade de Direi 

to do Rio de Janeiro; Dr. Dario de Bittencourt, Professor de Direi 

to do Trabalho da Faculdade de Direito de PÔrto Alegre; Prof. Cé

lio a:qf'tá, catedrático de Instituiç6es de Direito Social da Facul-
A A 

dade de Ciencias Economicas da Universidade de Minas Gerais; desem 

bargador Vieira Ferreira; Dr. J. Leonel de Rezende Alvim, procura-
.... 

dor geral da Previdencia Social; Dr. Arnaldo Sussekind, procura-

dor da Justiça do Trabalho; Dra. Natércia da Silveira Pinto da Ro

cha, procuradora da Justiça do Trabalho; Dr. Antonio Galdina Gue

des, juiz-presidente · do Tribunal Regional do Trabalh~ da Bahia;Dr. 

Dilermando Xavier Porto, juiz-presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho do Rio Grande do Sul; Dr. Raimundo de Souza Moura, vice

presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região, com se-
. , 

de em Belem; Rubens Soares, Juiz representante dos empregadores,do 

Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul; Clovis Arrais 

Maia, juiz representante dos empregadores do Tribunal Regional dQ 
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Trabalho, com s~de em Fortaleza; Dr. Beresford Martins Moreira, 

presidente da Junta de Conciliação e Julgamento· de VitÓria e pro

fessor da Faculdade de Direito do EspÍrito Santo; Dr. Breno Arru

da, presidente da Junta .de Conciliação e Julgamento de Curitiba; 
... 

Dr. Nelio Reis, advogado, autor de obras especializad~s sobre Di-
... -reito do Trabalho; Dr. Alcantara Guimaraes, advogado; Dr. Arno Von 

Muehlen, advogado; Dom Antonio Reis, Bispo de Santa Maria,Rio. Gran 

de do Su~; Pe. Cesar Da~~ S.J., diretor da Faculdade PontifÍcia 

de Filosofia, do Colégio Anchieta de Friburgo; Dr. Jair Tovar, PrQ 

curador Geral da Justiça do Trabalho • 
..... 

De professores e juristas extrangeiros: Dr. Guille~ 

mo Cabanellas, autor do Tratado de Derecho Laboral, em 4 tomos(Bu~ 
nos Aires); Dr. Bernardino Leon y Leon, juiz da CÔrte Suprema e an 

, 
tigo presidente do Tribunal Superior do Trabalho da Republica do 

Peru; Dr. Aurelio Garcia, professor da Universidade Central do E

quador, autor de Ciencia del Estado, dois tomos; ~. Americo Pla 

Rodriguez, advogado e publicista uruguaio; Dr. Luis P. Frescura, 

professor da Universidade Nacional de Assunção; Dr. Raul Ruiz Gon

zalez, professor e jurista boliviano; Dr. Antonio. S. Bustamente, 

jurista cubano; Dr. Salvador M. Dana Montano, diretor do Instituto 

de Investigaç5es Jurfdico-Politicas da Universidade Nacional do L! 

toral; Prof. H.C. Gutteridge, da Universidade de Cambridge; Dr. ~ 

guel Hernainz Marquez, magistrado do trabalho, professor de Direi

to do Trabalho, autor de Tratado Elemental de Derecho ~ Trabajo 

(4a. ed. -Madrid, 1949); Prof. Santiago Montero Diaz, catedrático 

da Universidade de Madrid; Prof. Francesco Ferrara, da Universida

de de Florença, Itália; DT. Antonio Jorge da Motta Veiga, jurista 
, A I • fltl A 

portuges, sub-secretar~o de Estado das Corporaçoes e Previdencia 

Social; Dr. José González Galé, Professor da Universidade de Bue

nos Aires; Dr. Salvador Artebaro, desembargador da Câmara de Ape-- , , , 
laçoes de Rosario, Republica Argentina; Dr. Carlos R. Desmaras, 

Embaixador da Argentina no México, professor de Direito do Traba-

. "., .... ... 
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]ho na Faculdade de Direito de La Plata; Dr. Guillermo 3. Cano, 

professor da Universidade Nacional de Cuyo (Argentina); Dr.Juan 

M. Galli Pujato, da Universidade do Litoral, Argentina; Dr.Juan 

D. Pozzo, autor de Derecho del Trabajo (3 vols. - Buenos Aires, 

" 1948), professor da Faculdade de Direito e Ciencias Sociais de 
' , 

Buenos Aires; Dr. Salvagno Campos, catedratico da Faculdade de 
, 

Direito de Montevideu, autor de 11 La huelga ante el Derecho Pe-
, 

.u.sl~·' · ; Dr. Hector Genoud, jurista argentin.o; Monsenhor J.B. Monti 

ni, Secretário de Estado de Sua Santidade Pio XII. 

No Congresso de Direito Constitucional>comemorati 

vo do centenário de nascimento de Ruy Barbosa, realizado na Cidã 

de do Salvador, B~hia, em novembro de 1949, o Dr. ~air Tovar,PrQ 

curador Geral da Justiça do Trabalho, declarou que intentava a-

' - ' . presentar a consideraçao dfr Congresso uma tese relativa a const~ 

tucionalidade do poder normativo dos Tribunais do Trabalho; ser

vindo-se, para tanto, do concurso valioso de brilhante monogra

fia elaborada pelo ilustre Ministro Presidente do Tribunal Supe

rior do Trabalho, o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, cujos 
' .. judiciosos ensinamentos serviam de base as consideraçoes que se-

,.. ' riam expendidas acerca do tema. E fez entrega a mesa da referida 

monografia, de alto valor jur{dico e precisão de argumentos (Ses

são de 7 de novembro de 1949- V. "Dissidios Coletivos do Traba

lho11·, 2a. ed., pág. 236). 

O Dr. Raul Ruiz Gonzalez, professor e jurista bol1 

viano, fez ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes a seguinte comunica

ção, muito expressiva: 

nEsto;z haciendo traducir 11!Dissidios Coletivos do 

~rabalho", ;z si Ud. me autoriza, para solicitar su transcriciÓn 
, 

con comentario en la Revista Juridica de la Faculdad de DerechQ 

de esta Universidad (Universidad San SimÓn de Cochabamba) 11 • 

No livro "·InstituiçÕes de Direito Processual do 

Trabalhou: (1951 - Max Limonad, ed.), de Wilson de Souza Campos 

Batalha, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, no 
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, . , .. 
~ual ha 1numeras citaçoes das obras de Geraldo Bezerra de Mene-

zes (págs. 370, 373, 398, 401, 403, 407, 425, 466, 470), a.ê-s:e., . 
' , a pá.g. 399, o seguinte: ttEm livro recente, que merece destaque, 
' , A a altura dos altos meritos, da cultura e inteligencia de seu i-

lustre autor, o Professor Geraldo· Bezerra de Menezes, . Ministro 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. ('tDissidios Coleti

vos do Trabalhou, 19h..9), tornou-se o defensor mais brilhante da 

"' competencia normativa da Justiça do Trabalho, em face da vigen-

te Constituiçio". 
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TRIBUNAL FEDERAL. 

.O Bacharel Felix Coelho, Diretor da Secretaria do Supremo Tribunal 

Federal, etc. 

CERTIFICO 

a pedido de parte interessada, que revendo nesta secretaria, os autos de 
agravo de instrumento numero treze mil duzentos e quarenta do Distrito~ 
deral, entre partes Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Banca -
rios de são Paulo e outros agravantes, e agravado o Banco do Brasil s. A. 
deles, a rolhas cento e dois a cento e vinte e dois, consta o relatorio , 

votos e acordão dos teores seguintes : ----------------------------------

-~---~-------- -----------~--~ : ACORDÃO : -----------------~-------------

O SENHOR MINISTRO GOULART DE OLIVEIRA : - Os sindicatos agravant.es 
·pediram a Justiça do Trabalho a homologação do acordo firmado a onze de 
Fevereiro de mil novecentos e ,q\larenta e seis, entre representantes àe 

~ - ' banqueiros e bancarios, constit~idos em comissao nacional, pondo ter.mo a 
greve em que se. encontravam esses ultimas. O Conselho Nacional do Traba-

' \ 

lho, por acor~ de vinte e quatro de Junho de mil novecentos e quarenta 
e seis, homologo~ esse ac~rdo nos ter.mos seguintes : (folhas vinte) (Ler). 

' \ 

Oferecidos emba~g~s, foram eles rejeitados pelo Tribunal Superior do Tra-
balho, por acordam de quatro de Outubro de mil novecentos e quarenta e 
seis nestes ter.mos : ( folhas vinte e quatro- ler ). Inconformados I 

# 

ai~da uma vez, os agravantes manirestaram recurso extraordinario para es-
te Supremo Tribunal, cam fundamento nas alineas ~ e d do artigo cento e 
um, numero tres da Constituição Federal, alegando : A) nula a decisão pr 

ter resolvido o merito sem apreciar as duas nulidades arguidas; B) pela 
ilegitimidade da parte, Banco do Brasil S. A., para intervir em processo 
resultante de dissidio coletivo, nos qYA1s. por determinação le al, a re
presenta ão é rivativa das associa~ Ões sindicais ( arti o cento e trin
ta e oito da Constituição de mil novecentos e trinta e sete : Consolida -
ção das Leis dó Trabalho, artigo quinhentos e treze, letra ~ ; artigo ter 
ceiro do decreto lei numero sete mil tresentos e vinte e um, de quatorse 
de Fevereiro de mil novecentos e quarenta e cinco; C) nula a decisão por
que res~lveu extra petita; artigo quarto do Codigo de Processo Civil; D) 1 

I 

- - J nula a decis~o porque se baseou em pedido de quem nao tinha autor1dad ~ 

ra opinar sobre dissidio - artigo cento e vinte e seis da Constituiç
mil novecentos e quarenta e seis e cento e trinta e nove, da 

.. ·, -"' '-
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de mil novecentos e trinta e sete. No mérito - A homologação pedida não 
podia excluir os honorarios do Banco do Brasil, não exclu~dos de acordo, 

' para o que o Tribunal teve de valer-se de documentos supervenientes a 
homologação. O presidente, por despacho de dez de Janeiro de mil nove -
centos e quarenta e sete, indeferiu o recurso, nestes ter.mos : folhas ~ 
renta e tres - ler. Dai o agravo, minutado de folhas dois a nove, onde 
se resolve a mesma materia e contram1nutada a folhas cincanta e cinco a 
oitenta e nove, argumentando o recorrido na sustentação do despaCho. O 
Doutor Procurador Geral da Republioa opina a folhas cem, nestes termos : 
"Deve-se, desde logo, observar que o pre sente recurso foi interposto de 
decisão proferida pelo antigo Conselho Nacional do Trabalho, cuja auton~ 

' -mia em face a justiça comum era maior do que os atuais orgaos jurisdici~ 
nais da Justiça do Trabalho. Bem mais restrita era então, a conceitua -
do recurso extraordinario. Ora, na pet~ão do recurso extraordinario a - ~ folhas trinta e dois e seguintes nao esta sequer mencionada a lei ferida, 
cuja violação admitira ao recurso a este Egregio Tribunal. Ali se verifi
ca que o intuito do agravante foi trazer em recurso extraordinario a rev! - - ' sao do merito da decisao definitiva sem atender as peculiaridades que ca-
raterizam o recurso extraordinario. Por isso mesmo, bem decidiu o despa -
cho agravado cuja confirmação se acha de acordo com a lei. Rio de Janeiro 
vinte e um de Julho de mil novecentos e quarenta e sete. (assinado) The -
mistocles Brandão Cavalcanti - Procurador Geral da Republica." VOTO : ........... 
O acordam que homologou o acordo, revestindo uma conciliação entre os ba~ 

# 
queiras e os bancarias, representados pelos Sindicatos de Estabelecimen -

# # 
tos Bancarias e dos Empregados em Estabelecimentos Bancarias, reunidos em 
comissão de ambito nacional e perante o Ministro do Trabalho, Industria e 
Comercio, considerou expressamente, excluidos do dissidio os funcionarias 

' . -do Banco do Brasil, porque a epoca dessa composiçao amigavel, esses fun -
cionarios não tinham reivindicação a fazer. O Tribunal Superior do Traba 
lho co~1ir.mou em grau de embargos essa resolução por entender que o Banco 
do Brasil realmente não participou do acordo, não importando em reconh~r 
que os seus funcionarios estivessem incluidos no referido acordo. As ra
zÕes de decidir ficaram bemspressas com a transcrição de decisão anter~ 
paralela que, por sua vez, alude a parecer emitido então pela Procurad~ - -defendida a conclusao pelo Sindicato de Sao Paulo, ora agravante. Como a 
gora, então o Conselho Nacional do Trabalho, com o assentimento do Sindi
cato aludido; na corrente da jurisprudencia do Tribunal de Apelação de ~ 
Paulo e deste Supremo Tribunal Federal, limitou o &kcance do dissido ape-

' nas as empresas interessadas. Levou em conta o julgado o fato do proprio 
presidente do Sindicato dos Bancários, que era tambem membro da Comissão 
Paritaria de Ambito Nacional, haver excluido moralmente das consequencias 
da greve o Banco do Brasil, frisando ~ue os seus empregados nada tinhama/ 
reivindicar no momento, uma vez que ha multo se antecipara aquele Banco 

- # concessao dos beneficios agora pleiteados pelos bancarlos em greve. E i-
sou ainda o julgado a atitude do Ministro do Trabalho, por seu leg 

' ........ ...._ 
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hipotese concreta a rundamentação do recurso extraordinario. O texto te
ve o mesmo signiricado da Consolidação das Leis do Trabalho e igualmente 
respeita a sua sistematisação, estatuindo as prerrogativas bem direrenci~ 
das dos deveres dos sindicatos. Ai estão expressivas e transparentes os 
dispositivos dos artigos quinhentos e treze e quinhentos e quatorze da 
Consolidação : A Consolidação das Leis do Trabalho estabeleceu rrizante a 
distinção entre "prerrogativas" e "deveres" dos Sindicatos. No artigo q~i 
nhentos e treze : " são prerrogativas dos Sindicatos: a) representar, pe-

-rante as autoridades administrativas e judiciarias os interesses gerais da 
respectiva categoria ou prorissão liberal ou os interesses individuais doe 

' -associados relativos a atividade ou prorissao exercida" • No artigo qui-
nhentos e quatorze : 
poderes publicos; b) 

" são deveres dos Sindicatos : a) colaborar com os 
manter serviços; c) promover a conciliação " • Ora, - ' a prerrogativa de que gosa o Sindicato nao exclue a rormula do artigo ce~ 

-

-~------------~-~•---------w-- : ~ : ---------------------------------
O SENHOR MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES : - Senhor Presidente, o Conse

lho Nacional do Trabalho, esclarecendo a homologação dada ao acordo reito 
em onze de Fevereiro de mil novecentos e quarenta e seis, excluiu do seu 
ambito os empregados do Banco do Brasil. Esta decisão do Conselho Nacio -
nal do Trabalho roi embargada, havendo sido os embargos rejeitados pela 
decisão de vinte e quatro de Junho do mesmo ano, nos seguintes ter.mos:"Re 
solveu-se, por unanimida e de votos, conhecer dos embargos, desprezando as 
preliminares, respectiv~ente, de intempestividade dos mesmos e de incapa 

cidade legal, e, por maioria de votos, vencidos os Senhores Ministros W~l 

demar Marques, AntÔnio Carvalhal e Edgard Sanches, que a acolhiam e~in 
capacidade sindical dos embargantes, e, ainda, por unanimidade, .,~side~ 

. - jLJ{~ 
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prejudicada a de meio 1mpropr1o a parte !legitima, todas levantadas pelo 
embargado, para, de meritis, negar-lhe provimento, contra os votos dos 

Senhores Ministros Caldeira Neto, Relator, Godoi Ilha e Edgard Sanches , 

que o~rovlam, a rim de excluir da decisão embargada a parte rererente ao 
Banco do Brasil, por entenderem que este realmente não participou do aco~ 

do, ce~rado em onze de Fevereiro e homologado pelo antigo. Conselho Naci~ 

nal do Trabalho, não importando, entret·anto, em reconhecer que os tuncio!!l 
rios do embargado estivessem incluidos no referido acordo". A esta deci -- ~ sao, quiz o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancar!~ de Sao 
Paulo, fazer impuganação pelo recurso extraordinario, com fundamentos nos 
artigos cento e um, tres, letras ~ e ~ da Constituição. Quanto ao fundam~ 

' to da letra ~ , nenhum argumento foi aduzido que pudesse impo-lo a aceit~ 
~ - ~ # çao. Alias, nao ha mesmo lugar, para este tratando ... se de dec! -sao da Justiça do Trabalho, p~o~i~s~q~u~e~n~e~s~t~a~a~~~~~~~~~~.~~~~~ 

# 
·ela esta assegurada 

ta entre o•-GPS•-ee---aa 
Vejamos, agora, em que consistem os tundame~ 

tos que assentam na letra ~ do referido inciso tres do artigo cento e um , 
da Constituição. são eles, preliminarmente, a nulidade da decisão recorr! 
da por ter examinado e resolvido sobre o merito da causa sem apreciar as 

# 
duas preliminares, isto e, da intempestividade do recurso e incapacidadel~ 

gal. O acordão, entretanto, apreciou, reconheceu, a tmprocedencia das du
as preliminares e não se aponta em que consiste a ofensa da lei no despre
zo destas preliminares. O SENHOR MINISTRO OROSIMBO NONATO : ( PRESI -
DENTE ) Talvez na desf"u.ndamentação da sentença. O SENHOR MINISTRO HAHNE 
MANN GUI1~RÃES : - Não encontro,no memorial do proprio agravante, de que 

. me estou valendo, nenhum esclarecimento a este respeito. Segue-se a outra 
~~ preliminar, a nulidade do processo por ocorrer ilegit idade de parte de 
~ vez que, ao Banco do Brasil, que participou do acordo de-onze ãé Fevereiro 

de mil novecentos e quarenta e seis, atravez dos sindicatos dos Bancos, o 
• qual e filiado, falta qualidade para intervir em processos resultantes de 

dissidios coletivos nos quais, por torça de determinação legal, a represe~ 
~ # ~ w 

taçao e privativa das associaçoes sindicais. Ora, a decisao exclLu o Banco 
do Brasil, porque não foi parte no acordo. Não vejo, tambem, onde reside - . a ofensa da letra da lei, da disposlçao legal, no seu conteudo mesmo, ja 
não se falando na disposição literal. O eminente Senhor Ministro Relator 
refutou todos os argumentos do agravante, inclusive os da nulidade da dec! 
são, por ter ultrapassado os limites do pedido e a nulidade do acordo. A 

.... \ ~ -

questao, nos termos da Carta de mil novecentos e trinta e sete, so podia --ser dirimida pela Justiça do Trabalho. Quer-me parecer que se censura a e~ 
clusão do Banco do Brasil feita em virtude do oficio de tolhas tres do Di-

# - # reter do Departamento Nacional do Traba1ho, mas esta mataria nao da ensejo 
# -ao recurso extraordinario. Quanto ao merito, tambem nao encon::::t~Lra-

ção pretendida da letra da lei. Não vejo, assim, nenhum r~~ara 0 

............. 
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recurso extraord1nar1o, como, alias, acentuou o Senhor Ministro Relator , 

com o qual estou inteiramente de acordo. Nego provimento ao agravo.---·-

-----·~- w--~ • •·--~ -~~-~---~-: V Q TO: ----------~--~-----------------

- # O SRNHOR MINISTRO EDGARD COSTA : - Senhor Presidente, o caso nao e de 
# 

recurso extraordinario, de modo que ao agravo e de se negar provimento. A-

companho, assim, o voto do Ministro Relator.------------------------------

- -------------------··-- --- - · - ; V O T O : --------------------------------

O SENHOR MINISTRO OROSIMBO NONATO ( PRESIDENTE ) - Tambem acompanho 
# 

o Excelentissimo Senhor Ministro Relator que, alias, como disse o Excelen-
t1ss1mo Senhor Ministro Hahn~ Guimarães, apreciou com m1nuc1a as aleg~ 
~çÕes, mostrando que o caso não comporta recurso extraord1nar1o. A hipote-

~ - # se da letra ~ e eliminada ao primeiro exame ois nao hs. en 
balhistas divergencia quanto aos pressupostos aqui enunciados. 

' -tensa de dispositivo que diga respeito a tramltaçao do processo, segundo 
mostrou o Excelent1ss1mo Senhor Ministro Relator, e quaisquer 1rregular1da 
des estariam cobertas pelo dispositivo da Consolidação das Leis do Traba -

# 
lho que reproduz, em seu preceito, o velho principio do " pas de nullite 

I ~ -sane grlef "• Ha aspectos curiosos da questao, do ponto de vista traba~ - ~ ta, da caracterizaç~o do d1ss1d1o, se o caso e de diss1d1o coletivo ou dâ 
sidlo individual plurimo. E ainda, se a atividade normativa do tribunaldo 
trabarn9no d1ss1d1o coletivo não atinge, necessariamente, todos os que se 
acham em iguais condiçÕes aos que suscitarem o conflito. Mas, ainda aqui, 

- # # apezar do interesse que desperta o caso, nao e ele de recurso extraordina-
rio. De-resto, no caso, trata-se de homologação de acordo. A questão não 
rematou em juizo, rematou num convento extra-judicial. A Justiça do Traba 
lho foi convocada para placitar ou não esse acordo; e seu "placet", s~ po
dia ter a conseqúencia encerrada no convento mesmo, prestigiado com a homo - , logaçao judicial. Ora, se e verdade 
dio coletivo, n-o p 

soas dos litigantes e para to;d;o~s~~~~~~====~==~~----~~~~--~ 
bem e certo que na omologação de um acordo os termos deste é que devem ser , 
estritamente observados. O historico do caso, em que os empregados do Ban 

co do Brasil-emprestaram à greve s~lidarledade de car;ter~oral, pois que ;s 

reinvindi~çoes dos seus colegas nao teriam objeto no Banco a que serviam; 
o fato de declarar o eminente relator expressamente, que o Banco do Brasil 
estava excluido do acordo ( não o declarou no final do voto, disse apenas 
"homologo'• m.s.s o declarou no co rpo do voto, que se entrosa nesta conclusão) 

esses fatos dão a medida do acordo e da sua homologação. E tudo isso, ao 
cabo de contas, resume-se em apuração de fatos e aplicação de principios de 
doutrina. Não surge o caso de .vulneração de texto de lei. Assim, o Exce

lentiss1mo Presidente do Conselho não podia, realmente, deji:~rso 

.............. 
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extraordinario. Entendo, de acordo com o eminente Senhor Ministro Rala -

~ 

tor e com os demais doutos colegas, que e de se negar provimento ao recu~ 

so.~------~ ~ ,-~ ------------------------------------~----------------------

~ 

-----~----------------~------- : DECISAO : -----------~------------------

Como consta da ata, a decis;ofoi a seguinte: Negaram provimento. DecisaÕ 

unanime. Impedido o Excelentissimo Senhor Ministro Latayette de Andrada.( 

assinado ) Jayme Pinheiro de Andrada, Secretario da Segunda Turma.--------

-
- ----------------------------- : ACORDAO : -------------------------------

Sem fundrumento constitucional ~o caberia o recurso extraordinário. De n~ 
gar-se o provimento do agravo. Vistos e discutidos estes autos de agravo 
de instrumento numero treze mil duzentos e quarenta, do Distrito Federal , 
entre partes, Sindicato dos ~pregados em Estabelecimentos Bancarios de 
s;o Paulo e Banco do Brasil s. A., acordrum os Ministros do Supremo Tribunü 
digo, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal , 
em negar provimento ao agravo, unanimemente, na ror.ma das notas taquigra-

~ 

ficas juntas. Rio, oito de Agosto de mil novecentos e quarenta e sete; o-
rosimbo Nonato, presidente; Goulart de Oliveira, relator. Certr~fico mais 
que o acordão acima transcrito, transitou em julgado. Nada mais se conti -

~ . 
nha. O referido e verdade,dou te. EU ( assinado ) Raymundo Reis do Nas -
eimento, Auxiliar de Escritorlo, datilografei. EU ( assinado ) Savio de 
Paula, oficial, conter!. Secretaria do Supremo Tribunal Feder~~trlnta~ 
Janeiro de mil novecentos e quarenta e oito. E EU, F~~i, .x .~ o, dire -
tor da secretaria, subscrevo e assino. ( assinado ). ~t~~ 
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jeto de lei complementar indicou corno relator o deputado Car
va·lho Neto. Êste padam·entar vem de oferecer a sua opinião 
valiosa através substancioso parecer. 

Em se tratando. de um trabalho interessante, r,esolvernos 
transcrever nestas páginas o -aludido parecer. 

Desejamos, entretanto, preliminarmente, ressaltar a gran
de contribuição que t·eve no parecer do deputado Carvalho Neto, 
magnífica obra do Professor Geraldo Mi::mtedonio Bezerra de 
Menez·es, nome sobejamente conhecido corno jurista e gran_de 
~udioso dos probl•emas trabalhistas. Esta obra: é o livro DIS-
SíDIOS COLETIVOS H 

o oferecermos a nossos leitores e assinantes a integra 
do trabalho apresentado pelo ilutre parlamentar Carvalho Neto, 
desejamos prestar um preito de incondicional homenagem a:o 
.saber do Professor Geraldo Bezerra de Menezes, que não só
!llente à vanguarda do Tribunal Superior do Trabaijio CO!JlO 

:Qresidente que foi, mas, t·ambé;m, como mestre, como jurista ~ 
e.sçritor. tem legado aos que ~studam ·Ü direito social-trabalhis
ta, grandes lições, belos traba·~hos, externando seu pensamento 
em conferências e P:al•estras, projetando seu nome através 
fronte iras·. 

Eis o parecer do deputado Carvalho Neto: 
"Foram cometidas .ao estudo desta Comsi- O segundo Projeto, de anterior data, é de 

são as seguintes proposições: autoria do Deputad<;> Pli,nio B•arrreto e vem 
a) Projeto n_0 1-471, de 1949. acompanhado, no avulso, dos seguintes ele-
(Dispõe sôbre os dis,sídio.s coletivos de tra- men tos: 

ba~lw, regula1f-dO o IOJJ't. 123 § 2.o e o art. 158 a) Parecer da Comissão Executiva, firma-
da Constituição Federal). _ do pelos Deputados - Honório Mon~eiro, Eu-

b) Ememd..as oferecidas aÕ Projeto n.0 1-471 rico Souza Leão e Hugo carneiro; 
de 1949, quando em pauta. b) Parecer da Comissão de Constituição e 

c) . Projeto n.0 924, de 1948. Justiça, assinado por Agamenon Magalhães, 
(Disrpõe sôbre a·s greves dos empregados em Presidente;, Víeira de Melo, Relator;, Antônio 

casas de caridade) .. Feliciano; Hermes Lima,. com restrições; Gra-
0 primeiro Projeto, de mais longo alcance cho Cardoso; José Crispim, vencido; Lameira 

e maior profqndidad.e, traz a assinatura da Bittencourt; Leopoido Peres; Gurgel do. Ama
Comissão Mista de Leis Compleme.ntares, en- ral, com restrições e ressalva _de emendas em 
tão compostas de Senadores e Deputados, que plenário; Plinio Cavalcanti; Carlos W·::tldemar, 
foram: . Cyrillo Junior: Alexandre ~arcondes Edgard de Arruda e Plinio Barreto. . 
Filho; . Acúrcio Torres; Bertho -Condé; . Gusta- Esta Comissão, de sua v.ez, apresenta Subs-
vo Capanema; Aloysio . de Carvalho Filho; , titutivo ao Projeto -de Lei no 275-1947, ane- . 
João Ma.ngabeira; Euclides Vieira; Al~ncar xando-se os votos em separado dos Deputa
A.roaripe; Leite Neto; ,Apolônio Sales; . Ivo dos José Maria Crispim, .Edu•ardo Duvivier e. 
d'Aquino; Lameira Bitt.encourt; _ Arthur .San-:- Gurgel do .AmaraL 
tos; Waldemar -Pedrosa; Bastos Tavares e c) Transitando pela Comissão de l.,egi~la-
Afonso Arinos. ç{io Social, esta emite Parecer, formulado, de 

A só indicação dêstes nomes revela o valor sua parte, um Sub::Ytitutivo, a 13 de Agôsto 
adquir,ido,...J>ela, pr9posiçã~ e, como ~em dúvi-,. , t;ie 19~8·, assinando.-o: . castelo, Br.anco, ~resi'
da, o. C·l.Üdado c'o'm 'quê havia de~ ser redigfâa; . dehte; ·Baêta Neves, rélator- desiguádo';' Plinio 
em se tr>atando de uma das mais importan- Cavalcanti; Nelson Carneiro·, com. restrições; 
tes questões do Direito Social, em ·face da Vi- 'Ernarii Sátyrà'; Jarbas Maranhão; Jacy Fi
gente Constituição · Federal: · · gueiredo·; Alves Palma; Celso Machado; Da-

Outrotanto com relação às F.;-hendas que maso Rocha e Brígido Tin.oco. 
lhe foram oferecidas pelo Deputado Pedro Po- Figuram, .ainda, no aYl!lso, votos em sepa-
fTIJILT, no pressuposto de. igqal a~êrto. rado e emendas de Baêta Neves, Nelson Car-

,, I • '· "' • 
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neiro, Brígido Tinoco e Wellington Brandão 
tendo êste, antes, apresentado Substitutiv; 
próprio (23-4-1948) . 

Por êste breve retrospecto, segundo os da
dos remetidos à Comissão, claro se vê que 0 

~unto, que lhe foi submetido ao estudo, já 
fOI demoradamente considerado pelo Poder 
Legislativo, atr.avés de várias de suas Comis
sões. E se não logrou chegar, até este mo
mento, a uma conclusão satisfatória, nada 
obstante a ilustração dos parlamentar.es que 
o perlustraram, é que se tr·ata, em verdade, 
de uma das mais difíceis e delicadas ques
tões jamais ventiladas no Co.ngresso Nacio
nal, tal a variedade de feições com que se 
apresenta, tôdas em íntima conexão com ou
tros muitos problemas jurídicos e sociais 
aventados na Constituição de 1946 e leis an
teriores. 

Acresça-se a isto a circunstância relevan
te de que nenhum problema, como os de que 
curam os Projetos em aprêço, se presta com 
tan~a facilidade, nos dias correntes, à explo
raçao demagógica, de que se nutrem os ena
morados da aura popular e a que, infelizmen
te; não são infensos os Parlamentares e os 
Govêrnos. 

E' preciso, portanto - e antes do mais, por 
af.astar êsse desvio perigoso _ ter bem em 
vista esta assertiva de Ortega y Gasset: 

"Es, en 'ejecto, muy difícil salvar una civi-; 
lización cuando le ha llegado la hor.a de caer 
bajo el poder cte Zos demagogos. Los dema'go
gos ha.n ::Yido los g~ra1nd-e1S estrCllnguladores de 
civilizaciornes". 

(La Rebelión de las Massas; pág. 33) 
.São os seguintes, na ordem enunciada, os 

dispositivos c~nstitucionais· inyocados nas pro-. , 
posições entregues à' ~consideração : desta·<co- · 
miSsão•: · · , -

"Art. 123. Compete à Justiça do Trabalho 
conciliar e julgar · os. dissÚÚos indivi.duais .: e · · 
coletivos entre empregados e emprega dores 
e as demais controvérsias o~i,undas ·de ~ela~ 
ções do trabalho regidas por legislaÇão es
pecial. 

....... . .. 
§ 2 ° A lei · especificará ~s casos em que as 

decisões, nos dissídios coletivos, poderão es
tabelecer normas e condições de trabalho". 

"Art. 158. E' reconhecido o direito de gre
ve, cujo exercício a lei regulará" 

Antes da Con~Ütuição de 1946 Já ~~stia a 
Justiça do Trabalho; -já ela solu~i<mava 'dissí
dios individuais e . coletivos .entre ,empr:egados 
e empregadores. ·· ' · '· '· · · ' ·· ' ' 

Escreve a respeito 'Geraldo Bezerra de Me-
nP."'P-""- · ..,...__. - - -~ I ,,''·• ,•' • ,; .• · 

"Para solução, q~ litígio.s .individuais fo
ram instituídaS, no' BrasiÍ, as Juntas de CÓn~ 

19 

ciliação e Julgamento (Decreto n.o 22.132, de 
25 de Novembro de 1932), e para os coleti
vos, as Comissões Mistas de Conciliação •(De
creto n.o :<n .396, de 11 de maio de 1932). 
(~ídios Coletivos do Traba•lho: 2 a edição 

aumentada, pág. 48) _ 

E acrescenta quanto à legislação em vigor: 
"Atualmente está em vigor a Consolidação 

das Leis do Trabalho (aprovada pelo Decre
to-lei n.0 5.452, de r de maio de 1943) com 
as alterações introduzidas pela legislação pos
terior. Foi estabelecida a norma geral de que 
os conflitos oriundos das relações entre em
pregadores e empregados, regulados na legis
lação social, são dirimidos pela Justiça do 
Trabalho, fixada a competência das Juntas 
para o julgamento, em primeira instância, 
das reclamações individua-is" . 

(]bid.) 
Especialmente sôbre o ponto de dissídio co

letivo- objeto da proposição confiada a esta 
Comissão - continúa: -

"No que tange às questões coletivas, com
pete aos Tribunais Regionais (Consolidação, 
art. 78); 

a) Conciliar e julgar, originàriamente ,os 
dissídios coletivos, ocorridos no âmbito de sua 
jurisdição; 

· ~\lA PIJ.II. 
~ SAÚDE SEGURA ~ 

, 
SOCOM VELAS 
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b) homologar os acôrdos celebrados nos 
dissídios coletivos, ocorridos no âmbito de sua 
jurisdição; 

t:) estender as suas decisões nos casos pre
vistos nos arts. 868 e 869 · 

d) rever as próprias de~isões proferidas em 
dissídios coletivos; 

e) conciliar e julgar, originàriamente, os 
dissídios sôbre contratos coletivos de traba
lho. - (lbid;) : 

E, quanto à competência do Tribunal su
perior do Trabalho, prossegue: 

"E ao Tribunal Superior do Tl'labalho com· 
pete (art . 702) : 

I - em únic·a instância: 
a) conciliar e julgar os dissídios coletivos· 

que excedem à jurisdição dos Tribunais Re-
gionais do Trabalho; • 

b) estender suas decisões, nos dissídios a 
que se refere a alínea anterior; 

c) rever as próprias decisões, proferidas nos 
dissídios, de que tr.ata a alínea "a"; 

d) homologar os acôrdos de que trata a 
alínea "a"; 

11 - em última instância: 
fi) julgar os recursos ordinários das deci

sões proferidas em dissídios coletivos pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho". 

(lbid:, págs. 48-49) . 
ASSim se fazia; assim se está fazendo, nada 

obstante o preceito da Constituiçâo vigente. 
IA que, então, se propõe o 'Projeto n.o 1. 741, 

de 1949, da Comissão Mista de Leis Comple-
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mentares, regulando o ra.rt . 123 § 2 o da Cons
tituição, transcrito em o n.0 5 'dest~ Parecer? 
A especificar os casos em que as decisões nos 
dissídios coletivos, poderão estabelecer no~mas 
e condições de trabalho. 

Ora, exatamente o que não logrou fazer 
essa ilustre Comissão Mista, conquanto cons
tituída de experimentados juristas e doutos 
constitucionalistas. E o não logrou - tudo 
leva a presumi-lo - pela razão evidente de 
que_ tal dispositivo constitucional supera 
qua1squer especificações. E' de uma casuísti
ca potencial ilimitada, padecendo, sob êste 
aspecto, defeito dos mais graves na formação 
das leis . 

'Daí o se haverem abstido dêsse especifi
car - tudo induz a crê-lo - os comentado· 
res do diploma constitucional vigente . 

O legislador constituinte não se apercebeu, 
a tempo, de haver incorrido naquele reparo 
de Renouvrier - "regular o universal" - ci· 
tado e comentado por Jean Cruet (A vida do 
Direito e a inutilidade das leis; pág. 194) . 

Outra coisa não é, na seára imensa de con
flitos de interêsses, que se podem suscitar, 
coletivamente, na legislação social, perante a 
Justiça do Trabalho. 

for mais ampla que fosse a especificação, 
sempre haveria margens inabordadas casos 
não previstos, casuística insuficiente, ' dando 
lugar a esta ponderada observação de Jean 
Gruet: 

"Em resumo, o poder de criação ou de re-
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novação jurídic·a que pertence ao juiz provém 
deste duplo fato: 

1.o ~Que o legislador não tem regulamen· 
tado tôdas as relações sociais podendo dar 
lugar a debate judicial; 2.0 - Que a lei deve 
ser interpretada como função d3. sociedade e 
que tôda a transformação rio meio social re
age sôbre o sentido e o alcance das regras de 
direito consagrados" . (Obr. cit.; pág. 65) . 

Notadamente na legislação social do tl'!aba
lho era o que haveria de ocorrer com a ca
suística pretendida . 

Apesar de omitir a especificação dos casos, 
apontando-os, declarando-os, enumerando-os, 
consoante o dispositivo constitucional, não 
passou em branco o escolho no comentário 
de Themistocles Cavalcanti: 
~'Quando poder-se-á considerar especial a 

legiSlação? 
Quando a relação em causa poderá ser 

oriunda do trabalho? 
!São questões que exigem exame em espé

cie e uma a;,nálise segura. do tato de que se 
origiinou o litígio·" . (A Constituição Federal 
Comentada; Vol. 11, pág. 404) . 

E é fora de dúvida que são tantas tas es
pécies, tantos os fatos, que refogem, inevità
velmente, a uma especificação perfeita no 
mundo de interêsses que se conflitam entre 
empregadores e empregados. 

Eduardo Espinola faz amplo comentário sô
bre a matéri·a. Mas, também, passa de largo 
na especificação recomendada . 

<Assim se pronuncia : 
"Julgou conveniente a Constituição admitir 

que a lei ordinária, f!Jm· certos casos 'atri
buisse maior significação e mais amplos efei
tos às decisões dos dissídios coletivos, deter
minando que essas decisões sirv·a.m de nor
mas e condições do trabalho, com aplicação 
e efeitos além do caso julgado" . 

(Constituição dos Estados Unidos do Bra
sil; (1952) Vol. 2.0 , pág . 502) . 

Quais são êsses casos, de tantíssimos que 
surgem, a cada passo, na Justiça do Trabalho 
Não os aponta, ou os especifica. 

Nota-se, porém, o critério de largueza com 
que encara, no geral, a matéria, não compor· 
tando especificações que deturpem, ou limi
tem, o sentido da legislação protetora do tra-
balho. 

Está neste lanço o critério a que subordina 
tudo mais: 

"O que, ao meu ver, cumpre prestigiar e 
fortalecer é o espírito democrático, de nosso 
regime atual, evitando deturpações de nossa 
Constituição, a qual, atendendo às considera
ções de justiça soci·al e respeito das liberda
des públicas, regulou a ordem econômica e 
social, num justo equilíbrio repelindo o oti· 
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mismo do "laissez faire" e das "harmonias 
econômicas" de Bastiat, sem ir ao extremo de 
acolher a "economia dirigida" dos regimes to· 
talitários". 

íObr. e vol. cits-; págs. 502 - 503). 
E 'a especificação, por ser urna limitação, 

uma casuística, bem pode partir 1êsse justo 
equilíbrio . Para se alcançar, conseguintemen
te, a finalidade de "justiça social e respeito 
das liberdades públicas" ,"prestigiar e forta
lecer" "o espírito democrático, de nosso regi
me atual", a que se refere Eduardo Espinola, 
força é que se não restrinjam por especifica
ções casuísticas, sempre prejudiciais, os casos 
referidos no § ~'-0 do art. 123 da Constituição. 

A interpretação deve ser, por isso mesmo, 
mais de ampliação do que de limitação. E' o 
que, afinal, com muita propriedade, ~a 
Ger•aldo Bezerra de Menezes: 
..P "Obviamente, :qão se há de interpretar co
mo re-stritivo, face ao direito constituído (le
gem hahemus), o preceito fundamental do § 

2. o do art. 123 . Porque a especificação dos 
casos terá, sem dúvida, de ser condicionada 
às finalidades que determinaram a cri•ação 
dos tribunais do trabalho. E a finalidade 
maior desta jurisdição autônoma e especial 
não é, apenas, conciliar ou jul~ar os dissídios 
individuais entre empregados e empregadores, 
mas, por certo, enfrentar e resolver, em ter
mos legais, com eficiência, oportunidade e jus
to critério, os conflito& de interêsses entre as 
respectiva.s· categorias profissionais e econô
micas. (Obr. cit ., págs. 61 - 62). 

Tanto mais devem ser lev,a.das em conta. 
estas considerações, quanto é certo que a Jus
tiça do Trabalho se distingue, nitidamente, 
por sua competência normativa. 

Antes e hoje. E mais hoje que dantes. 
o problema vem exaustivamente tr·~tado 

por Oliveira Vianna, com preferência no seu 
trabalho - "Problemas de Direito Corporati· 
vo" . E neste trabalho com especialidade nos 
Capítulos IV, V, VI e VII da Segunda Parte 
(págs. 73 a 175). 

Basta extratar·lhe algumas passagens mais 
sugestivas . E:sta: 

"Em vários países, dos mais bem organiza
dos do mundo e dos mais democráticos, en
contramos os tribunais - sejam org·J.nizados 
com juízes togados, como na Itália, sejam 
com elementos representativos das profissõe·s, 
corno em quase todos os outros - providos da 
faculdade de estabelecer novas condições de 
trabalho de um modo geral e não unicamen
te in specie. Pode-se dizer que onde a jus
tiça do trabalho existe como instituição or
ganiZa®, este poder normativo existe tC1.li'W
bém" págs. 94c-95). 

Mais esta, mostrando a diferença que vai 
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22 ~--~~--------------------~S~E~Ç~A=O~TR~~AB~AL~H~IS~T~A 
da Justiç~ ordinãria para ·a Justiça trabalhis-ta, especral: c~aro que tal sentença é de natureza noTI1nar 

"Julgando, com efeito, conflitos econômicos twa, representa uma regra impessoal e geral 
e estabelecendo, por meio jurisdicional novas - p~rque, se uma parte é determinada (a 
condições de trabalho (quase sempre u~a no· empresa)' a outra (a massa operária) é sem
va ~abela de salários) o juiz do tDa.balho não pr.e indeterminada, é sempre indefinida e ili
d~rde - como o juiz do direito comum e de mltada" (pág. 110) . . 
acordo com a velha processualr'sta •n . Batendo na mesma tecla tam'bém _ - • speete, passagem: ' aquela 

ne_m a sua decisao vale unicamente entre os , 
litrgantes . Decide para os casos futuros - · ·~a. verdade, esta sentença não tem, na sis-
volve n d' . - e en tem.atlca da processualística tradr'cr'onal c·"'te-

a sua rsposrçao outros interes:;,ados ... 
que, entretanto, não participaram do litígio: gona ~m. q_ue se possa e!J?.Oldurar. E' u~a fi-
nem foram partes na ação" (pág. 106). gura JUndrca nova, que exige novo quadro 

E por acentuar este contraste: Querer re~uzir esta sentença substa'TI)cialmern~ 
"Na justiça do trabalho, quando se trata de ~~o nor;nattvi(J), "uma se~tença de juízo ordiná

conflitos coletivos, visando novas condições de '. so valendo para a espécie sub judice e 
trabalho, dá-se justamente o contrário: o pre- obngando unicamente os litigantes, é elimi
ceito proibitivo, em que se consubstancia o ~ar de~ta ~entença a sua substância mesma, 
prmcipio dos ju1gamentos in specie, não e torna-la moperante, é fazê-Ia desaparecer" 
tem, nem pode ter, aplicação. Nestes confli- E naqueloutra, completando o raciocínio: . 
tos.' o juiz só decide por meio de sentenças co- -"O dilema é este: ou esta sentença .term 
letivas, que são, afinal, decisões de caráter força normativa, ou então será, preciso tirar 
normativo ou regularmentar" (pág. 107) . da c~mpetência da Justiça do . Tr-abalho os 

Esta outra ainda: conflitos coletivos e)::.Oinâ'm-icos, passando-os 
"Se a~ novas condições de trabalho, diga· para a autoridade administrativa e deixando 

mo~, .mar~ precisamente: se a nova tabela de ape~as na sua jurisdição os conflitos indivi
salano,. frxa~a na decisão, tem que valer para d~~s- Porque só estes são susceptíveis de de
a e_mpres_a toda, ficando esta obrigada ·a. cum- crsao i:n .specie, obrigando apenas os litigan-

l - tes" (pág. 111) . 
pn- a, nao ape~as em relação aos que litiga-
ram, mas tambem em relação aos futuros em- ~or t?do o restante deste trabalho de OU-
pregados, durante um certo· período de tempo verra _vr~n~a o que se vê é a r~itP.ração des
(o da duração da sentença)' neste caso é t:s. prmcrpw~: co~tin~ados em publicações pos-

tenores · E J a nao ha discrepa· nc1· a em quan-
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tos, no Brasi.l, hão versado o assunto, sendo 
v·astíssima a bibliografia estrangeira a tal 

respeito . 
E' de ser recomendado muito especialmen-

te, a propósito desta orientação doutrinária, 
seguida de jurisprudência, assim nos Tribu~ 
nais do Trabalho, como no Supremo Tribu
nal Federal, o já referido trabalho de Ge· 
raldo Bezerra de Menezes - "Dissídios Cole-

lhistas; apenas o art. 123, § 'i..•.0 jacuJ.ta ao 
Congresso limitar ·a determinados casos a pos
sibilidade de ter um veredictum finalidade 
normativa; implicitamente, portanto, propi
cia a projetada extensão o alcance dos .ares
tos profissionais: ao passo que no fôro co
mum a decisão atinge só as partes litigan
tes" (Obr. e vol. cits., pág. 107) . 

Ora, êsse legislar e;m sentenças t rabalhis-tas 
é criar a nor.ma onde ela não existe, e em to
dos os casos que se configurem em dissídios 
coletivos na jurisdição da Justiça do Traba-

tivos do Tr~alho" - , 
' Para se não dilatar imenso o acêrvo de ci
t~ções, vou limitar quanto puder, as transcri
ções sôbre o ponto . Do autor acima citado: lho. 

Themistocles Cavalcanti não destôa: .. """r': . 

"Por isso mesmo, como se tornou pacrf1co 
na Doutrina, na Jurisprudênci-a e na Legisla
ção, é que os órgãos da Justiça do Trabalho 
têm, como elemento marcante do seu poder 
jurisdicional, a competênc-ia normativa, que 
lhes permite agir com eficiência e presteza 
na solução dos· dissídios coletivos de natureza. 
econômica" (Obr. cit., pág. 61) . 

"A junção no(l"mativa se impõe geralmente 
nos dissídios coletivos, constituindo soluções, 
por assim dizer, genéricas pela extensão dos 
seus efeitos a um grande número de 1nteres-
sados" (obr . e vol. cits. 404) . . 

E de como---set'irmou essa jurisprudência, 
tanto no Tribunal Superior do Trabalho e 
ainda no supremo Tribunal Federal, são pre· 
ciosos os informes que, nesta obra, se encon-
tram .3 ns:::]i[ a .'1.0. -

10. Se por tal forma já se procedia. quanto 
a êsse poder normativo da Justiça do Traba
lho, aplicando ou criando o direito, que ocor
re em face do § 2-0 do art. 123 da Constitui
ção Federal de 1946 '?· (V·êr o n .0 5) . 

Respondam os comentadores do aludido di-
ploma. Assim Carlos Maximiliano: 

"A aperfeiçoada organização contemporâ
nea do labor humano transforma os conflitos 
coletivos em questões intersindicais; sobretu
do o propósito de regime e condições do tra
balho. Não há condenação, no sentido vul
gar da palavn .. : resulta uma senternça cole 
tiva, um julg,GJdo, eSJsencial.rn:ente norma.tivo; 
fixa-se uma diretiva, não a pena individual. 
Em verdade, o v·eredictum do pretório espe
cial tem características peculi-ares, distintas 
das próprias das decisões judiciárias do Di
reito comum : a principal consiste em esta
belecer " normas" pG!Ta o futwro, em vez de 
condenar alguém e se referir, como nos ares
tos vulgares, só ·aos fatos passados" (Obr. cit, 
vol. II , pág . 405) . 

E prosseguindo, para mostrar a extensão 
dêsse poder normativo: 

"Nas controvérsias col:etiva-s a norma :não 
existe e deve-se jor't111-ar, ou existe e é soto
posta a imodificações, cuja realização se plei
teia. Por isto, se atribui aos dissÍdios coleti
vos uma finalidade %Or.mativa, realizável pe
_los tribunais do trabalho" (loc . e pág. cits. ) . 

'.Pontes de Miranda é ainda mais categóri
co no reconhecer à Justiça do Trabalho essa 
função normativa, como se estivesse investida 
na própria função legislativa. Usa destes têr-

mos inequívocos: 
"E' a constituição que lhe permite ditar 

normas, não é a titulo de interpretação; é a 
título de legisl'ação ou de captação técnic:L 
dos usos e costumes negociáveis" ("Comentá
rios à Constituição de 1946", vol. II, pág, 320) . 

Afinal Bezerra d.e enezes, na sua função 
de JUÍZ :( iário da Justiça, de 1~4-1948), na 
aplicação " do drisposto no artigo 123, § 2-

0 
da 

nos•sa Carta Magna", considerou : 
"Quanto aos dissídios coletivos, de~erminJ.-

se que a lei especificará os casos em que as 
decisões poderão estabelecer normas e condi
ções de trabalho (§ 2.0 ) . Ficou, destarte, eri
gida em mandamento constitucional a função 
nonma.tiva desba justiça, eliminando-se defi
nitivamente as infundadas objeções formula
das acêrca de tal competência específica dos 
Tribunais do Trabal·ho" (obr. cit. págs. 113 

e 114) . 

o Supremo Tribunal F 
~spach9, ~ado n s. T . 

9--989-47, mantido pelo E . su~tibunal 
Federal, que negou provimento ao Agravo de 
Instrumento n .0 13.610, por unânimidade. Re
sultado in "Diário da Justiça", de 30-9·1948) 

- (pág. cit.) . 
Não há, portanto, por mais que se tema 

a extensão dessa competência normativa dos 
altos órgãos da Justiça do T,rabalho, como se 
contestá-la em face da Constituição vigente. 

11 . Dentro nessas raias é que a Comsisão 
pretende situar o Substi tutivo que vai apre-

Frontalmente •ao texto constitucional: 
"Apesar de combatida vigorosamente, triun

fou a idéia de ~egislar em sentenças traba-

sentar à Câmara. 
Se não fôra esta a missão predeterminada 
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que lhe incumbe . em pauta (ns 1 ~ res:ei~o das proposições 
cert . , e deste Parecer) por 
alvi~ . que ser~a mais aconselhável suge~ir o 

:e que vai exposto em o no 16 . f' . 
Onentação mais · • m me. 

sólida, ~spírito de sis~:;:~·e~~:~:~:ã;e ~ai~ 
po. Mais cedo ou m · t . em 
de chegar a bem d a~ arde, e ao que se há 
sadas na - e todas as partes interes· 
prin . 1 soluçao dos dissídios coletivos E 

cipa mente, ao Estado, como mediado . ' 
premo nesses c fl"t r su· on I os de interêsses At d 
se no que escreve George Bipert. . en e-

''A partir de 1914 Est- : descans ' 0 ado mtervém sem 
- o para assegurar a vida e d 

naçao. A atividade legislativa tora ef~sa da 
sa. O Parlamento d na-se mten· ce e mesmo ao G -
o poder legislativo. overno 

Recrimina-se 0 capit 1. a Ismo de não 
nem dominar as crises prevenir 
nismo russo o d . O exemplo do comu-

t 
' os paises autorit. . 

urba os espíritos S h anos, per-' . on a-se com a 
formas de economia M s novas 
diante d f : as, ao mesmo tempo 
quist . a uga da nqueza, o desejo de con-

a mcessante de bens se é contradição N . . exaspera . Tudo · os ai estamos" 
(As~eÇtoiS jurídicos do CapitaÍism<J Mod 

no; pag. 28) . er-

Também o Bras·l · · inumeráveis t I ai_ esta, agravado com as 
form - ~er urbaçoes de sua economia em 

açao . E e preciso eliminar a contrad. - ' 
12. Se assim pa Içao. 

dios coletivos a rece ser quanto aos dissí-
ev - . ' o que tange com o recurso à 

a
gr . e nao e menos embaraçosa. a ·solução E 
qm, como ali é pre · - · d" . • CISO nao esquecer a ten-
encia acentuada para a demagogia tão 
::~::~a d~ justo equilíbrio nas r~laçõe~e~~ 

R ·t en re empregadores e empregados 
epi a-se com Alexandv-e Machado . 

mesma observação de O t ' aquela 
n.o 4: r ega Y Ga.sset, em o 
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. "Infelizmente, já dissemos nós ao 1 ~Ilantropos sinceros, devotados d' f ado dos 
mterêsses das massas operá . e en~ores dos 
mo ·agora nas, surgirem, co-

ou divulg~d~:esex:~o~~t~~:~~ da popul~r~dade, 
especuladores da ignora· n . ra mercenana, os 

d 
cia e da boa fé · 

san o antes desorientar ' VI-veito · ' em seu exclusivo pro-
' que combater em favor d . 

sem interêsse imedi·ato" ( 0 L 'b e ~m Ideal, • · · t e,raltsmo Eco 
nomwo e o Proletari'OJdo . · -r., , pag. 78) 
.~m se tendo cuidado d t · êsses " e cor ar as azas a 

. . . exploradores da popularidade" 
difiCil será ch . , menos 
diroit de egar-se a compreensão exata do 

~· o g1reve hoj cido pela Constitu· : expressamente reconhe-
Içao Federal (no 

consequentemente t . 5) . E, 
' lm' ' raçar-1-he ·a exte -
I lte, para a coexistência dos inte ?sao e o 
classes patronais e operárias tendo- resses das 
ta aind ' se em vis
t : . . a, a defesa da riqueza nacional pa 
n;nomo comum de umas e de outras. ' -

3 . Como_ a _questão se projetou da doutri
~i~l p~ra a J_u~Is?rudência, dessas par·a a le-

açao ordinana e de tôdas ar . 
constitucional vigente é em fa P d~l preceito d · t ' ce e e que há 

e ser VIS a nos dias correntes · · de f 
1 

' Ja que se cura 

P 
or~u ar a lei complementar respectiva 

or ISSO mesmo se · - · norm . Impoe, para fixar as 
as dessa lei, a busca das lições dos mais 

versados comentadores da Constituição de 1946 
a começar por José Duarte (A Con t ·t . - ' 
Brasileina; de 1946 . . s t UtÇao 

. . ' vol . III, pag;;. 216 e soegs ) 
na parte historica . · • 

~abe-se que a Constituição de 1891 
Omissa. Idénticamente a de 1934 E ' era 
à Carta c t·t . ' · quanto ons I ucwnal de 1937 e t so no art • 13

9 2
• 1. ' s ava expres-

. , · a Inea · 
"A greve_ e o lock-~Jut são declarados . -

cur~os anti-sociais, nocivos ao trabalho re 
~ap~tal e incompatíveis com os superiorese i~~ 

eresses da produção nacional". 

Indústrias Theophilo Cunha S. A· 
PONTA GROSSA S - 0 - A PAULO- RIO DE JANEIRO ITARARÉ - PARAN AGU A 

MADEIRAS - PAPEL - PAPELAO 
MATRIZ 

PONTA GROSSA _ PARANA . 
Caixa Postal 13 - End T-lRua .. Sant'Ana, 694 ' · e eg. Serraria" 

SAO PAULO 
Rua Javaés 595/599 - Bom Retiro 

Telefone, 52 _ 1636 

RIO DE JANEIRO 
Rua Joaquim Esposei 18 

(Praça da Harmonia)' 

Telefone 43 - 1833 
End- Telegr. "Theocunha" 

PARANAGUA 
Rua Coronel José Lobo 

Telefone 365 - Caixa Postal 51 
End. Telegr. "Serraria" ' 

ITARARÉ 
Caixa Postal, 9 

End. Telegr. "Serraria" 

.tJ o'f--í.. c..\ 0:: (\-\O · . .:Dt 55\0\t t?S~D \e h vos cW /r-ê~áÜ\o 
!\Ao v v I di---z.. . ,. 1 <15.1 

25 

:SEÇAO TRABALHISTA 

pontes de Miranda bem ajustadametne faz 

:êste comentário: 
' 'A inclusão da greve e do lock-out, em 1937, 

-entre os meios tidos por ved·ados (na termi
nologia do legislador de 1937 "anti-sociais, no
·civos ao trabalho e ao capital e incompatí
-.reis com os superiores interêsses da produção 
nacional") mostrou que o legislador consti
-tuinte tomára o caminho dos Estados totali-

velle-ZekiJnde, pág. 31 - Apud Walctemar 
Ferreira; A Jwstiça do Trabalho; Volu.me Se
gundo, pág. 337) ; não está na própria ex
pressão constitucional o limite que o há de cir-

cunscrever? 
Incontestàvelmente que o está. Se é di-

tários, em vez de seguir •aquêle que lhe era 
apontado pelo passado e pelas democracias 
liberais ,. Em sociologia política, o unipartida
rismo anda sempre acompanhado da proibi
·ção da greve e do locJc-out. (Russi·a., Alema-

reito, fôrça é convir que êste se estende até 
o direito dos outros, procurando o justo li
mite da liberdade de cada um para a coexis
tência da liberdade de todos. 

Se a todos se assegura trabalho, êste, 
por sua vez, constitui uma obrigação social. 
E' da mesma Constituição; 

"Art. 145. A ordem econômica deve ser 

nha, Itália) . 
(Obr. cit. ; vol . IV, pág. 64) . 
E volta a referir-se a êste fato histórico 

.quando menciona que o "art. 158 da Consti
tuição de 1946 foi resultado da vitória dos po
·vos aliados" (ibid.) . Em têrmos bem incisi-

organizada conforme os princípios da justi
ça soci·a.l, conciliando a liberdade de iniciati
va com a valorização do trabalho ·humano . 

Parágrafo único. A todos é assegurado 
trabalho que possibilite existência digna. O 
trabalho é obrigação soci-al". 

vos: 
"Sem da prevaleceria o pensa.mento que ti-

vemos a coragem de denunciar em 1933; o da 
proibição da greve, que estav-a à base dos mo
vimentos "libertadores" de 1930 em diante, 
por suas ligações com o fascismo italiano, e, 
·depois, alemão, ·ao mesmo tempo que cheios 
de laivos soviéticos em certos lideres" (ibid. ) . 

Correlativamente, onde há direito tam
bém há dever . Por isso mesmo, assegurada 
a greve como direito, há de lhe corresponder, 
por parte de quem o usufrui, o obrigação de 
se não estender além dos limites justos, que 
a tornam legítima . A isto se cifra a sua le-

galidade . 
15. Tenha-se por acertada esta ponde-

Vitória dos aliados, TMmiStocles Carvalcan
ti fêz o comentário do Art. 158, salient ando o 
.antagonismo das correntes referidas por Pom.-

ração de Alexandre Machado, escrevendo es
pecialmente sôbre o "Limite 9-o direito de 

greve": 
' 'E' verdade irrefutável, princípio aceito 

tes de Miranda . Diz: 
"O preceito em exame começa por uma 

•9.firmação - é reconhecido o direito de gre
ve. Com isto seguimos rumo oposto ao da 
Co;nstituição de 1937, que considerava a gre
ve e o lock-out recursos anti-sociais, nocivos 
ao trabalho e ao capital, e incompatíveis 
-com os interêsses superiores da produção na-

cional". 
(Obr. cit .; vol. IV, pág . 42). 
(Ver, também, Carlos Maximiliano; obr. 

.cit.; vol. Ill, págs. 204-205 e Eduardo Espí.no 
la; ob!r. cit.; vol. 'd, pág. 599) . 

14. Elevada, assim a greve - " L'arme 
Ja plus efficace entre zes mains des- ouvriers 
pou1· obtenir une a..nalionation de leur con
di.tion .de ' vie - Cb!tucLe - Albert Colliard; 
Précis de Droit Public - Petits Précis Dal
loz _,- pág. 429) - a um direito constitu
cion-3.1 ; em se tendo êsse direito "como arma 
de defesa dos trabalhadores, quando se jul
gam prejudicados em seus direitos, princi
palmente quando procuram certa modifica
ção no serviço ou, mais frequentemente , au
mento de salário" (Eduardo Espinola, obr. 
eit . ; vol. 2, pág. 599) ; "a última ratio dos 
tr.mbalhadores" , segundo Paul de Be:ri1JY (La 
Conciliation et l' Arbitrage Oblig·atoire des 
Conflits du Tr.!LVail en Australie et em Nou-

e firmado, que o' prejuízo causado aos 
patrões, pela · suspensão do tr•9.balho, não po
de constituir motivo para que se pretenda 
restringir ou negar o direito de greve, mas o 
reconhecimento do direito de não trabalhar 
em determinadas condições . não importa no 
direito de atacar a pessoa e os bens dos pa
trões". (obr. cit-, pág. 81) . 

Admitem, portanto, os constitucionalis-
tas que se travem, na lei ordinária, as extre
mas a que podem chegar os grevistas. E 
Carlos Maximiliano esclarece: 

"Na constituinte Brasileir-a. de 1946 ten
taram torriar "irrestrito o direito de greve"; 
o plenário rejeitou a.s emendas oferecidas em 
tal sentido. Segundo o texto vitorioso, a prer
rogativa exiSte; porém se faculta ao legisla
dor ordinário traçar-lhe as extremas, "con-

dicioná-la", enfim." 
(Obr . e vol . cits ., pág . 205) . 
Para conhecimento mais pormenorizado 

da elaboração do dispositivo nessa constituin
te vale muito consultar José Duarte - (obr. 
cit., voí. UI, pág . 216 e segs.) . E por .aí se 
vê como essa limitação foi categorizada n•a 
emenda vencedora de Adroaldo Mesquita . 

'Pontes de Miranda, mais explícito, che-
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ga à indicação de alguns casos, nes~e regular 
que incumbe ao legislador ordinário: 

"Na regulamentação do "exercício" do di
reito subjtivo de greve pode o legislador: ve
dar o porte de armas, punir os responsáveis 
por ordens coletivas de depredação, punir o 
aliciamento para desac·atos pessoais, exigir 
que os grevistas não ataquem os que se dis
põem a substituí-los, sejam ou não emprega
dos da emprêsa, a coação física dos sindica
tos ou as ameaças de perseguição ("alitar", 
quanto à pena de expulsão do sindicato)." 
(obr . cit., vol. IV, pág. 64). 

Themistocles Cavalcanti, apesar de achar 
o "prõblema delicado", nesse atribuir-se ao le
gislador ordinário "a regulação do exercíci.o 
dêsse direito", subscreve inteiramente as pa· 
lavras de P;ontes de Miranda, na passagem 
transcrita . ' 

E' bem expressivo: "Não resta dúvida que 
as restrições acima feitas são legítimas, por
que atingem os direitos de terceiros, a liberda
de dos companheiros de trabalho, a proprie
dade e •a tranquilidade pública . São medidas 
gerais que não atingem o direito de greve." 
fobr. cit.: IV, pág . 43). 

16. Assentes êstes princípios, que são co
mo roteiro para a finalidade cometida a esta 
Comissão, cumpre-lhe descer ao exame, arti
go por artigo, dos Projetos, Emendas e Subs
titutivos indicados em os ns. 1, 2 e 3 dêste 
Parecer. E logo se evidenci-a - tantos os re
toques e mudanças de que são passivos -
que será preferível fundí-los em um novo 
Substitutivo, tendo-se ainda em consideração 
que os problemas ali tratados são estreitamen
te conexos, devendo figurar, em globo, num 
só diploma legal . 

A tal propósito de condensação e unifica
ção nesse diploma leg>al, que reuna tôda a ma
téria conexa das aludidas proposições, vem
me à lembrança a pergunta - já não exis
te na Comissão de Legislação Social o Proj e-
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to n. 606, de 1950, que :- Institui o Código de 
Trabalho? 

Quando passei por essa Comissão, no fim 
da l~gis1atura passada, em tomando conheci
mento dêsse Projeto de Código, opinei, por 
mais de uma vez, que se lhe dêsse prefer·ên
cia, no estudo e votação, as inumeráveis pro
posições · isoladas que vão surgindo cada dia, 
tumultuando a legislação social brasileira. E 
tinha razão para isso. 

Fui dos primeiros, no Brasil, que se con- { · 
~agr_aram à el~ão..__ hoje 
m~te •autônoma e especial. Relator, 
na Comissão de Legislação Social, em 1925, 
do Projeto de 8 de Outubro de 1923 (Código 
~, ficou êste concluído e re~ 
do para o Senado . Colheu a Revolução de 
1930 o farto subsílio reunido, com a ampla 
discussão que provocara na Câmara, em sua 
última fase (Carvalho NJ)Jili> - Legislação do 
Trabalho). Daí em diante, criado o MmiSté-
río do · Trabalho, foi uma sucessão infinda de 
leis esparsas, até à Consolidação (Decreto-lei 
n. 5. 452, de 1.0 de Maio de 1943) . E, depois. 
disto, nova série de diplomas legais, acres-: 
cendo o tumulto, já existente. 

.Se a .e;:,imeir.e tentª-tiva de codifica~o 
~a, no início das leis 
trabalhistas no Br•a.sil, sem um longo período 
de experimentação das normas reinantes a 
êsse tempo, hoje a situação não é a mesma . 
Há um acêrvo considerável de julg·ados, uma 
longa prática na aplicação dessas leis, uma 
farta messe de experiências ao vivo dos fatos 
majs diversos nesse domínio. 

Tudo indica, portanto, que o melhor · alvi
tre, no momento, seria o de se discutir e re
latar, com a possível urgência, o Projeto nú
mero 606, de 1950, da autoria do Sr. Segadas 
Viana, com as modificações ·e emendas de que 
fôr suscetível êsse magnífico trabalho . 

Muito melhor do que fabricar leis espar
sas - leis extravag•a.ntes - que, mais tarde,. 
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e talvez não muito longe, hão de ser incorpo
radas numa vasta sistematização, tal e qual a 
Consolidação vigente ou que, mais acertada
mente, possam constituir .uma Codificação, 
eliminando-se choques e contradições de que 
já se ressente essa legislação dispersa e de ex
pedientes transitórios . Eis a sugestão final 
{lue se me afigura deva fazer essa Comissão. 

17. Dir-se-á, porém, que o reclamo ime
·lliato, antes de se chegar a essa Codificação, 
é o das leis complementares que hão de de
correr de prescrições da Constituição em vi
gor . 

E, no caso especial desta Comissão·, o que 
tange com os arts. 123 § 2.0 e 158, já longa
mente examinados. Neste pressuposto, vai re
digido o novo Substitutivo às proposições in
cUcadas em os ns . 1, 2 e 3 dêste Parecer . 

Impõe-se, neste passo, uma declaração de 
sinceridade e de justiça . No acêrvo de traba
lhos existentes a respeito sobressai o Ante
Projeto organizado por uma ilustre Comissão, 
assim composta: 

Presidente· - Dr. Geraldo Mont.g_donio 
Bezerra de M~nezes - - Membros: Dr. Délio 

- Barreto de Albu querque Maranhão ~ 
ÊvãíistocfeMürãis'Füho _ DE,. Geraldp Au
gusto de F>aria Batista - Dr. J~r -
Prõf" Costa Carvalho - ~is. 
-~Óonhecedores da matéria, lidando, desde 
muito, com. os problemas atinentes à Justiça 
do Trabalho, os autores dêsse Ante-Projeto 
são um aval seguro da excelência de seus dis
positivos. 

Sem que importe restrições ao valor de 
qualquer dêsses nomes, sobejamente conheci
dos, devo colocar em primeiro plano o ~o Dr. 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. As
s1m pelo sólido lastro de seus conhecimentos 
jurídicos em assuntos trabalhistas, a julgar 
pelas magníficas publicações de sua lavra, 
como principalmente pelo frutuoso tirocínio 
na presidência do· Tribunal Superior do Tra
balho, e de que dão conta os eruditos e docu
mentados Relatórios que apresentou a res
peito de suas atividades. 

Acresço a estias .fontes informativas para 
se legislar, hoje, sôbre proplemas trabalhis
tas no Brasil, a Exposição de Motivos que es
clarece e fundamenta o referido Ante-Proje-
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to. Tanto na parte substantiva, como na par- I ' 
te objetiva. 

18. Em concluindo, chamo a atenção 
dos Srs. Membros desta Comissão para um 
ponto de alta significação no elaborar o Su· 
bstitutivo que seleciona, coordena e sistema
tiza •as proposições referidas em os ns. 1, 
2 e 3. 

A jurisprudência da Justiça do Trabalho 
mostra o afinco com que esta instituição vem 
atin~indo os seus objetivos com pleno êxito. 

São inumeráveis os casos julgados em tô
das as instâncias dêsse aparelho judiciário . 

(Apenas aos Rel•atórios do Dr. Geraldo..,. 
Montedonio Beze~de Menezes, ex-Presiden
t e-do Tribunal Superior do Trabalho, se su
cedem, com os pormenores mais ..elucidati
vos, os gráficos relativos aos processos come
tidos à jurisdição especial dessa Justiça. 

Nã:o há mistér, pois, .anexá-los · aqui, eis 
que constam de publicação oficial de fácil 
consulta. 

Afor•a êsses gráficos, outros mais recen
tes, e ainda não oficialmente divulgados, 
constituem prova real e objetividade como a 
Justiça do Trabalho vem num crescendo·, ad
quirindo o relêvo marcante de órgão ímpar e 
imprescindível na solução dOs conflitos cole
tivos do trabalho. 

Tudo, enfim, pal'a justificar e documen
tar a importância do Substitutivo que esta 
Comissão entrega ao estudo e à deliberação 
do Congresso Nacional . 

E' o Parecer." 

Como vêm nossos leitores, o nome do Pro
fessor Geraldo Montedonio Bezerra de Men~ 
Zés foi focalizado com verdadeira segurança 
do~trinária pelo ilustre relator da Comissão 
Especial, deputado Carvalho Neto . 

Aliás, seria fa'Stidioso ressaltar nesta 
oportunidade o mérito dêste abnegado juris-
ta que tantos · relevantes serviços tem presta-
do à causa pública. 

Oxalá o Congresso Nacional acôlha o pa
recer do deputado Carvalho Neto em tôda sua 
plenitude, para que seja possível ao Profes
sor Geraldo Bezerra de Menezes dadiv r ' 

rasi mais um trabalho de inestimável valía. _ , 

I ASSUNTOS .FISCAIS Procure o 
Monítor do Impôsto de Consumo 


