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npiSSÍDIOS cooorvos no TRABALHO'' 

Cla. ediçãgl -A 'i ,L/~ 

Do Dr. GUILLERMO ~ABANELLASJ 

~....al~~~~...-;;:-..:h~~·~' em 4 tomos:: 

"H e recibido su estudio: •t~f..~.~~9;t.9r (:q~f-7\i~B~ 4,9 .~f}- · 

alho". Co 

sy. estudio critico en tt:Gaceta del Trabajott, :v oportunamente reci

birá esta revista. Le antecipo que su estudio es e~raordinario, 
. , 

con pocos precedentes y muy bien logrado •. Le felic~to, de corazon, 

por esta nueva muestra de su capacidad, de su 1nte+igenc1a y de §U 

a:lta comprensiÓn jur:Í.dica y so7ial~ • . : .. ... 

Do D.r. BERNARDINO p!ÓN. .X LEÓN, Juiz da CÔrte SupreJna 

sidente do Tribunal Superior do Trabalho da RepÚbl~ca do Peru: 

n~y,~,~~i,ps c79J,Ef~t"\B~": - es un nuevo vg.lioso a.porte aJ. 
. . . 

Derecho dei Trabajo ~Derecho Social. El hondo x cyidadoso estudio 

da lps problemas enfocados certeramente, la'cuidadgsa discrimina-
, . . 

cion de los conflictos y sus variantes; de los conçeptos centrales 

para su estudio; la importancia extraordinaria qel aspecto normg

tivo; todo el conjunto y el pormenor, hacen de libra un indispen

sable obra de consulta; y as! t ·en!a que ser dad' lq. ejecutiriada 

capa;cidad del prestigioso autor". · 

Do Dr. AURELIO GAR_QIA,Professor da ~niversidade 

autor de ttCiencia del Estado"·, dois 1D mos: 

tt·considero ul?,:},sr,t4tB~ ÇRt~YtX9~ ~R ~fAq~;ti}9~ de sum& 

1mportaocia jurldico-cientifica eru el. campo nuevo g ~explorado .aún 

del Dereçho Laboral. 

Constituxe, a m1 juiciot su libro una magnifica mue~

tra de su profunda versaciÓn en asuntos y problemag laborales, ~ 

la par que denota una prueba de su alta cgpacid§d ~ur:!dica, camp•~ 

ando en todo ello un metÓdico y acertado criterio axnositivo de .Qgã 

rJ'I- )_'/lj 



mataria tan dificil. como sugerente y novedosa. 
,. 

gue su libro ha venido a enriquecer la hasta hoY e§9asa bibliograd 

r!a aue existe entre nosotros - Am,érica Latina - sg}:?re tema.s CUY?l 
. I c. 

trascedencia va alcanzando exteuso campo en el dertchodal · mundq 
~ 

coqtenmoraneo. 

Me reservo el honor y el placer de hager el comentat!2 
, , , 

respectivo del libro en mencion en el proximo numeto de la "Revi.sta 
, 

de Derecho y Ciencias Sociales";, cuya direccion se Jl.alla a 

del suscr 1 to". 

Do Dr. AMERICQ. P~ RODRIG'QEZ, advogado e publicist~ uruguáio: .. 

"Re le!do su magnÍfico estudio sobre los "D~~~f~tB1 

tot,~vtY,9~ ~9 ;t;~~p~,~h9tl con el mayor interés no sÓlg por el valor y 

mérito del trabajo en si, sino también porg~e entr~ · dentro de l§ 
, , 
orbita de los temas laborales a los que dedico maygr ateqcion. 

Hab!a pensado comentar su -libro en nu~stra revista 

«Derecho Laboral~ pero el Profesor de Derecho del T~abajo en la 

Un.iyersidad de Montevideo, Francis.co Ferrar!, me aqunciÓ que ten

drÍa é1 el mayor gusto en hacerlo directamente, li..o aue ef'ectivamen-..... 

te bizo en el nÚmero correspondiente al mes de s9t+embre". · 

Do Dr. LUIS ~P· FRESCURA, . Prof'essor da Universida e 

-sunçao: 

ttSu obra "Conflictos Colectivos del ~aba3o" me hr:. 
• ; o ; i $@; ; 41 1 ' ' -

permit do aquilatar en forma ponderable, el alto e§piritu que cio~

na el desarrollo cientÍfico de importante materiê gel DereÇho labo

- ra1, ROr sus proyecciones sociales x economicas; b'3o la doble na

turaleza en que se trasuntaJ asi como la profunda v~rsaciÓn 

ilustrado e laborioso profesor". 

professor e jurista boliviano: 

· "Estoy haciendo traducir su folle~o:~t~~~dfo~ Çpfe

t~;vp~ ~o T:t;~pa,~o.ni ; y si Ud. me autoriza, para solicitar su trans-

8 Lf·1b0 



. .. . 

çrj,pciÓn1 con comentário en la Revista Jur!dica de la Facoltad de 
. . 

Derecho de esta Universidad (Uniyersidad San Simóu de Cochabamba). 

Do: jurista cubano Dr. _ANTONIO ~~~BUSTAMENTE: 

-ne tenido el .rotsto de recibir su mu.z 1nteresante . 

!olleto "~~~~4~9~ PAf~YtX9y e9 ~~~9~~9"• de gue.sará 
Revista de Derecho Internacional. 

, 
Mi juicio se limitaria a repetir el pgrrafo de 

carta del Sr. Lev:L Carneiro' que se inserta en. el mismo11 • • . I .• I • 

Do Dr. SALVADOR~ DAN4 MONT.dQ, Diretor do Inst1t11to 'de Investiga- . 

ções ~uridico-Politicas da Universidade Nacional o Litoral, 

de n:Just:itia Social!. y Reforma Constitucional'! . (Za. ed.):; . ·. 

"He demorado en~ av1sgle recibo de SI\ importante tra- · 

baj o "Dj}~~'~g~,9~ q9},r;t?;v;q~«; porque des~aba leerlo çpn la atenci6n 
. , 

Y el detenimiento que su autor y el tema mereeen. pespues de hacer-

lo, en esa forma felicito a V.E. cordialmente por ~a 
, ; 

profltndidad de la exposicionldel tema abordado y ;orla erudicion 

que V.E. revela en la materia. Le agradezco ~ivam~te el eny~o Y 

congratulo de haber entrado en contacto por este medio, con un 

espfritu tan selecto como ei de V.E. y de ideas fundamentales tan 

a$1nes a las mias, segÚn se desprende de los ci O§ que hace en este 

mismo trabajo de la doctrfna pontifÍcia ~ gue con§ider~ providen

cial y salvadora Para los males que aguezan la hu;anidad contempo-
, 

ranea". 

~Nr~ 
o Prof • .JI& .. .G.mXERIDGE,. da lQ'niversida~e ~e Cambr1dgeJ ~ ~ 

\...QV1~~~~1 _...!:..~-__:~ ~) --i'IJ/6): . . . 
~Apresênto os meu melhores cumprim~~tos pela sua ma- ' 

_gistral monug~àf'ia -:JiDiss:Í.dios Coletivos -ª.Q Trabalho~. · 

Fo~ lida por mim com interesse pro~do e 

proveito". 

I 

De MIGUEL HERNA_INZ_ .MARgUEZ;, magistrado do trabalho, professor de 

Direito do Trabalho; autor de Tratado Elemental dt Derecho d'el 
n //· .., C1 



+rabajoÍ C4a. edición- Mad~id, 1949): 

lt.fie hecho una recension de su ultima publicacion "Dt,Ai 
I t , 

sf~8iii G9M~f.Yps ~? ~:;-M~~9"• interesante, ~uges iva x-precisa, 
c. 

como todas las suyas, para la Revista de ·Trabaj o, y tan pronto como 

publique, le enviarán a 1ld un ejemplar del num ro en que sa1ga, 

pues as! lo he indicado·a la Direccion d~ la misma~· · 

, 
Do Dr. C. SALVAGNQ CAMFOS, catedratico de Direit 

' , ~ I , 

de de Direito de Montevideu, autor de •La huelga §Gte 

Penalft:. . . 

· · "He le:Ído "l?,~~p,f,q;9~ Ç9;tptfyg7 H? tfAi)~tfi9" con 

ma.xor interés; .Para m:!, .es un libro de altfssimo nlor, -buen e~-
~ 

nente de la vigorosa mentalidad del autor, lleno g~ erudicion, X 
. . . , , , 

gue t~ene adem~s el merito de una excelente fact~A literaria". 

, ' 

Do Professor SANTIAGO MONTERO ~' catedratico d 

Madri: 

"He leido su interesante trabaj o ":qt;,~~gj-p,s c;9~;;~t?;9q 
. . , . . . 

~9 tf;'WP,;q" con~ toda atencion y por el cual muy :J!nceramente le 
. ' 

felicito. Creo que constituye una aportaciÓn valigs!ssimá en la va 

abundante l~teratura laboral americana, y he teni~o , el gusto d~ 

de elogiarlo en algÚn centro espafiol especializadg en esas questio

nes • como la "Escuela Social.", de nuestro Ministe~io del Trabajo". ·. 

. , .. 
De FRANCESCO FERRARA, catedrat±co ·de Direito) MercantilL na lilhiversi-

- ~ .. , 
dada de Florença, Italia.: 

n# una disamina penetrante e acuta dgb graye tenomeno 

She se impone alla meditazione di tutti 

A """' • 

Do j)lrista portugues Dr. ANTONIO ~Gi. DA MOTTA VEIGA, 
. .. 
rio. de Estado das Corp~raÇões e Previdência ~ocial' · .. 

uLi com o maior interêsse e proveito o; magistral traba-
~ ~ 

lha do) Ministro Geraldo Bezerra de Menezes sÔbre ~Pissfdios Co1et~-

~. 



j , 
"Con profundo interes he leido su nue o Y val~osissi

c. 

estudio sobre u%~~,f~f"o,s ç9t,~,~;yp~ 8;!J rr?R~9 ., al que comple-

ta cunrólidamente "Poder normativo e Regime democrât icd; . admirando · 

·' la solidez de la doctrina Y l a elegancia de la e~gsiciqp. 

' . , 
La erudicion con que defiende Ud las octrinas 

·· sust enta , el vigor de l os argqmentos apontados y ~~ 1imp1a prosa ' · 
. . 

en que está escrito, acreditan Una ve2: más el ta~pto d~l autor, ; 

I vasto de su cultura" . 

• I • , ' I 

Rosario, Republ ica Argentina: :·' , 

. · *'·Su tràbajo tit ulado) "1?;1;~,s,:t~t,<:t~ Çp};~MY,<?,~ ~? t7J39~~~" 
es sumamente meditado e· int eressante, y pone de r efieve sus desta-

cadas condiciones de conocedor a fondo del Derecng labora1, que en · 

su digna tierra brasilera ha alcanzado tan alto grado de progre~!Q, 
• . 'f!. •• 

que nosotros, los argentinos, reconocemos t estim&Inos". ~·f •. ~. • .~:~ ! 

.._ ~ ~ ' J I a • f ; 

. . ' . 
Do Dr . CARLOS R. PESMARÁS , Embaixador da ~gentina no ~:x;ico, Pro- . 

de Direito do Trabalho na Faculdade_ de· D~Étito de La Plata: 

11Al respecto, debe manif'estarle 'gue ba encontrado muy 

interessante lo que en ese t rabaj o expresa, :y que indica, en f,~ 

clara, el profundo conocimiento· _que posee fll abotQ.ar _ un asunto~ 

11SU muY interesant e ensayo sobre ~~o :Oissi dios Coleti~ 

. yps do Trabalho, que ha leido con . vi~o interés, ~gne de r elieve tas 
to el progreso de lá LegislaciÓn y doctrina soei~ en el Brasi l, 

la versac1Ón 



da Universidade do L toral, Argentina: 

nsaiuda con · ia nator consiqEtraci.Q.g ai eximi~ juristA 

~ ~. Geraldo Bezerra de Menezes, agradeçiendole el. envio de su meri-
.· . ' " 
tório trabajo titulªdo "~i-~~~9:J9.~ c,qJ,.;~,1,~9EJ ~9 ~t~P~th'?"' 

, . . , 
relevantes meritos demuestran el profundo conocimiento de la matQ-,.., 

. . . . -

ria Y preocupaoiÓn de su autor por los problemas ~ooiales~. 

JUJ'AN D.· POZZO, autor 

~es, ~J.i.Sj, Prore·ssor da Faculd~d~ d~ Direito e Q1ê~ci~s 

"Magistral 

como alto magistrado de 

Do ·Dr. liEcTOR GENOUD, jurista argentino: 

. ttP,~~?~,~p,g;s c,q+,~tY?~ ~9 tf:S9St}:l;9", .. '.~ guenó én número 
, •.· 

de paginas y monumental por su calidad, honra a ~ literatura la-

borat de America. Lo he le!do eon gran proyecho Jlespero coment~Q 
. . . 

dentro de poco en t1Jurisprudenc1a del Trab§!.3o" • . · 

--===~ }10NTIHI, Secretário de Estado: d Sua Santi;dade: 

"Be ricevuto con piaçere l'opuscolojla]. titoló "9~~~~

~~9}' i9t,~~:J.;r,q~ »e trA9;tfJfg" • · 
Di cyore m1 rallegro con la s.v. I]l,ma, non solo 

' pez:che si dedica con tanto zelo e diligenza allo ritudio) dei d1:ft1-
. 4 

c1]1 problemi concernenti i]. lavoro, ma ancha pe~ghe, m111tand~ · 
" . 

s~lle fila g,ell"Aziop,e Qattolica e prendendo p~'!(e al goyerno del;l.~ 
. . 

Congr~gazioni Mariane del BrASile, porta 11 Suo qontributo alla di-

de~regno di Dio 
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ER ~STO KROTOSCHIN, Curso de Leg1s~§c1Ón dol rabajo, . 
E 1tor1al Depal . - Buenos Aires, 1950, p~g. 320. 

J ' AN 1 'N~r DEZ - PIDAL Y p~ HOUTES, Mas1stratLU'A _ de ~ 
!r <- (nspççtos 1Qate1"1al!!S y formglas), pág. 11. ~onf'oren-

_· aia pronunciada no dia 24 d março de 1950, no Salão o to 
do Colégio de avogados d Val~nça. Publicação da Aoademi 
Valenciana e Jurisprudência e Legis1ação. 

JUAN HEN!tNDEZ - FIDAL, p recho Sopial Espalj.gJa, J.ladr t _· 

1951, vol. I, p~g. 33· 
lo mesmo livro e volume, ' pág . 337, encontra- uma c! 

. tação d' nA Justiça do Trabalhott t Rio, 1947, d Geraldo Bez r 

r de Menezes. . / . . 

J1JAN D. POzzo, Ileregho dal Traba,tg, tomo :ry, págs. 248, 
249 e 250. - Bdiar Soa . An. Editoras, Bu nos Aires, 1951. 
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685. 
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ndo • • ·l 
d justi, 

"Dissídios coleti1os da trabalho' , de 
Geraldo Bezerra de Menezes 

Nome feito em nossos meios estudiosos, pela profusão de srus escri· 
tos e pelo critério com que procura focalizar seus assuntos, quer os de natu-
·eza científica propriamente dita, quer os meramente literários, Geraldo Be· 

zerra de Menezes, projeção do velho José Bezerra, que conhecemos no brilho 
de ~ua cultura e de sua integridade moral, acaba de publicar um excelente 
estuco, já larga e elogiosamente julgado pela crítka 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 tem escrito 'no Brasil sobre problemas de Direito 
do Trabalho, em que o vigor e a clareza da argumentação se aliam ao pro
fundo conhecimento da matéria e á elegância da exposição.» 

••• 
Essa ímpressão nos ficou igualmente, após uma leitura demorada de 

seus capítulos. A aplicação do Direito do Trabalho, nos múltiplos aspectos 
em que os casos se revelam á observação conscienciosa, 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 patrões, 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, numa época em que as questões sociais se debatem numa 
orientação segura para as diretrizes que satísfaçam 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 I 
própria vida sugere em todos os seus quadrantes, os dissidios se hão de posi· 1 

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 subterfúgios, 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 Legidlação. Daí o prevalecer, na Constituição 
de 1946, da competência normativa dessa Justiça, estudada pelo autor em 
seu fundamento orgânico, apreciado o ponto de vista de Oliveíra Viana, vi
!lado o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sentenças 
nesse principio concebidas. E não falta o apreço aos dispositivos em que a 
Legislação do rabalho se apoia para o dirimir de semelhantes dissídios. Mas 
o autor prossegue em sua acuradfssima 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 
donal desses mesmos dissídios~ ocaliza o equilibrio entre Capital \. ~ 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 e 
tornam as obrig~ções individuais para uma situação de «após-guerra», plena 
de contigências que não _podem ser indüerentes ás leis garantidoras do bem 
estar cqletivo •• quando as variantes do padrão de ·vida se incumbiram de 
orientar 'Gitérios .outros de julgamento para esse formidavel problema que a 
vida não pode. deixar de ser. Geraldo Bezerra de Menezes focaliza o assunto, 
dentro das nm:;mas do crij:ério, tirando conclusões suas, na aplicação de uma 
justiça, em cujo~mbiente. se tem revelado um estudioso e um Mestre. 

Nas presentes linhas, m apreço sucinto dessas páginas que revelam, 
com exuberância, a personalidade altamente sugestiva de um fluminense que 
tem sabido honrar as tradições gloriõsas da velha Provinda, onde tantos no· 
mes igualmente notáveis se impuzcram ao conceito da posteridade. Para 
Geraldo Bezerra de Menezes os nos~os aplausos e o agradecimento pela sua 
extrema gentileza, oferecendo-nos algo com que brilhantemente ocupasseiJlos 
a nossa atenção e que nos conduziu ao regis' ro do que ai fica - pâlida 
homenagem á sua apreciavel cultUra a serviço da Justiça e da Humanidade. 

IAIDI SOIÇALVEI 



A .. cyde.s Machado C-onçalvss 
í O titulo com {IUO abro e::;ta g·rande rele-vQ e isso b.em pode

cronica, t~m - i-o ~o opúsculo r a ter s:d~ a mera consequen
Gez·aldo Bezeot·ra. de Me-neses., o cia 0e wn siinpres mal-entendi, 
incansável Geraldo, tão e5tudifJ_ 

1 
oo, coisa que ocorr<-, com fr~

ro que é hoje um dos pouc.os es- quência as~m;tado. a ,e:rn atos d~ 
peciaEstas do n:r-: ito Soc~a~ no govêrn . Por dema:s, e 1 lhe ob
Stas l, tão trabalha.d r que em oorvara a on:.:tâ.nc' co qu"', 
menos de nove anos já enL egou defde o inie~o da. carre :r a. llte
ás rráquillas irr.pressor· s uma x.:ã ~·ia. se p,;·ox.me.ra ê!._ dJ~ cír_ 
dúzia de originais ..... e tio jo- 1 culos responlilá v«?is do catol eis
vem ainda que na r esc nha do:;> mo to que . a ascendência pat.or-
seus- trabalhos faz consi.gnar o I na s ria. in_ufic~ente para.. expll-.1 .. 

I j
1 
di.scurso de cQ.\a.~ão de váu co- ~ c&r). dand~ ~ impres...~. _talvez 
mo o. ador dos bacharelandos. ap na .. mal o de a.lgu:tm qu · 

I Confesso qu relutei um ttL"l- de-seja~e vencer á somb:a prtr I li•stá a.:nda bem. r~cente na 
. to ou quanta em me dar p. r I teto1·a ou sob ()S pod rClJ<:>os aus_ l mf:'rnór a de todos Q trabalho al
, ean nctdo, sin" rament . do pfC'io b'néf~~o d Ig-rej . uma · tamente doutrin.àr:O de- or:vei-

reex·ecimento intelectual dêsse I força ne:ste pal:S. j r·a Viana. em luta contra 0 b: _ 
conterrâneo 'lustre, ao menos Tudo isso ree prcven~a o a.n.· 1 clicionali~n o jl.ILid~co pe: im_ ! 
quanto á alta je::-arquia em que t ~o (e~ termos bastante cor- ' pla.nlaçã -os novo: p.:-indplo.:.-

, o vinham sih ando a fama fácil , dHJ.ia. e cl "0) ont;·a o coro 1 que have6am de n01·tcar a Jus
do.~ jornais,. o juizo do, amitos t dos louvadores, tão certo é que t:~ do Tr.tba!ho: a argumenta._ 
e a investidur da importante r um p:--_-:uenté do Tr bunal Su- I ção d ·n~igne mestre f1um~nen
f~ncção que lhe com teu Q Go_' pe:iQr cio ri"l'a.ba:ho não podera 1. re. a:) refutar as idcias do prof.j 
verno da RepúbHca. I detxar de t r, a sua roda, a !I Vatdeme.r F rreira conetitui 

, Sou por natureza desconEa- apte1l~ra.~ e seli ita coorte u:·u modelo ct~ clar·eza e e~udi- l 
do .. Geraldo asce-nd~:!'a muito ~o-s .:son}ellO$ d2 todos os ma- li! ~ao. CApaz de no! re<:onciliar 

1 .ap1damente a um ~sto d t.tZ.es... l G:tm a aridez c.!.a matt!ria. I 
.. ·~ - E . tre- anto o eoxe-~lante ~ G:3ra!do Bez ~na d~ Menes€.s 

r :do não eJ>~ apena.!iJ o res Ita: I n.os seu ··n:~.!!d:os OoLt·voo·:, I 
du dQ prestigio d-" uma sede 1 mostra-.!!e o d:.:Jc pIlo in uperá • 
.;:urul na alta mag tr t. r do Vt": tle.ql t · le m ~tr~. j 
T1:1lbalho1 o ~ u v-alor c tural l Vejo-o agol a s enhor dt> uma 
nl.o se dedu~~ria d~a un - 0 in- tecnica invejável, no dom .nio I 
ccu·por a e implícita, qua.se hiw ·completo do azsunto, em cujo 
postâtlca que taz no Brasil a âmago J:-en~ tra Et;m receio d{' 
fo;. tuna c( certas reputações: q urpres.:ür, ocm o üesemb raça I 
cargo e o homem. fá U, d.is{lrtq e ~e~m·o de um 

, . , a gurne-ntador di Mtico. 1 Este seu ultimo traba:llo, por ~..- lb · d b 
1 ex emplo re ela o JUr.sta que f t~·atalh . 

I 
. . ~ m P- eJu !(~ a eza I 

apreendéu com rara a. cu.darle t.o · 0 a continua cdação · · ! I ~e auto1· s qu"' é mu tas v~ze" o f .::nômeno do d"~nvol •:me>n.to · ~ · ·~ 
, o s stro t.lespl'eziv~l ue qu.,.m 

1 em nossa terra, dêsse novo ra- · . -; 1 

t mo do ~i.re to, que entende com . que: .~~·~"~-.,: pqr e U(hto. N~o [ 
I as quest~s uabal.llistas -- es... ; n? c a ·O· as c taçõe:') e tz:a.ne.c l_ 

I pécie de penedo. hisp:do e ina- ~- çoes. embora fr quentes, não 
esd •el, a. ba...rar 0 entenrlf- :-_n eg-am ~ empastar a _rnonogr-a- j 

I mento ao formalismo fá il ce t".a, p:·e.c .\samente por l};:o •. por .. 
nós ou ros pobre~ bachareii! h . que ~e tmta de obra dlda,tico_ 
bltuados â simples rot.'n ~-.'a.c:; doutr~náda, em qn~ o r~urso 
prax~s. o que é a.:nd~ o cont \L aut?~~cla.de de"'. ma~ doutos é 
do aprec.·á.v, l do d re:to ·uJ~c: - pos tlvamente m~ecl.n~vel.. . I 
1 io. J a. P<'nao que nao ha duvida 

I 
.Ao cl:issrco 'bachai"e! m <lt. r ( quan~Q á op.ortun dad~ d; ~roa I 

re. to. d~ fo:-n1a~,._.,o tmive!"sftâ· 
1 

~ Continu, rua l Dal:.n& 

1 r ·a, a cx:>el'iência dos pre~ó:-:o~ 
t red~-.~e o horizonte mental, na f 

angustia. de uma série de regr.·l 
nhas, usos e prát1cas, de precon_ 

eitos do judiciark:mo - e •!· ' 
dentes elementos d3 deforma~ 
çã'J profisslonal, que a~abam 
po!" impt'ttir a. con1p een.são da 
just:ça, frlra Jê ;:;e acanhatto 
dreulo. 

DI S S 1 DI O S ... 
1 

(Continu:\ção da 5.s panina) I 
tar~.::t'a com t o 

• o es a a que ~e ve·:u ' 
dedicando o autor da obra, qu~- J 
ro dizer, a tarefa· de disseminar I 
nos círculos intelectuais d I 
pafs. os pontos de base e fund: 
me~Jto da Justiça. do Trabafho 
as~llll cont1'ibuindo para cr·a ' 
clima p í · l r o 
d rop cio ao seu constant 

esenvolvimento. o que há d: / 
depender da com 
seus pr·.ncfr~ . preensão dos . 

eraldo Be.zerra d . G ~s lnformadores j 
1 dfspôe de autQri"'"d e Meneses 

._ e Pa.ra 'i f&_ 



Sobre dois livros de direito ve.mos ooletivos, poderão estabelecer norma~ ~ 
hoje dlscretear. Um do professor Ha- Jondições de trabalho. 
roliiO Valladão, consultor geral da Re- A Constituição usa frequentemente 
p-ublica, outro do professor ministro dessa forma fut\ll"a para permitir que 
~~~o Bezerra de Menezes presidentt' a lei ordinaria prescreva alguma col.-
do Tr bunel Superior do Trabalho. sa. A lei reDrimirá toda a forma de 

O l1v10 do professor Haroldo Valln- abuso do podet economico, diz a Cons-
dão tem mais titulo de direito que as- tltuição. Isso, porem, não significa 
sunto de direlto. Denomina-se ".Justt- qne as leis que atualmente reprimem 
çal Democrf'cla. Paz". N~o é nenhuma Jnão de Oliveira Filho .I qualquer sorte de abuso do poder eco-
exposição juridica desses tema CO!lf;- 'J 11omico esteja revogada. A lei dispo-
titui-se de uma colecão de di~cur"o!l rá sobre o re:~;ime dos bancos de de-
sobre diversos assunto em que a ln"- rldacte, ele'l;ancia e clareza. Ne.da mais m<•nte as or!l'anlzaçõeq empresarias, o po.slt(J, da" empresas d~ se~uro, de ca
,oiração daqueles tem~s Pr~ctomina Mt>s- que isso. Difícil em,;-,resa é essa. Mui- Esrado te v to que mten;ir. Para que sua 

1

1 p!tallzação e de fins analogos . I~<-o 
tre de direito internacional. tenc!.1 vt- ta gente fala. Toctos o~ dle.s estamos aç~0 n&.o se tornasse arbitra h, ou não não quer dizer que as lei~ atuais so
sitad<' os princiPais centros de cul11'm lendo dL.>cursos ou estamos ouvindo dis- {osse acoimada de arbitraria entregou bre esses assuntos ~.stejam revo"'adas. 
ju:-idica do mundo. e oerant<> fie.; rx- cur.c;ns. Tudo rebuscado. tudo compll· esse il portante problema d~ reajuste· A le1 re:!'ulará. o exercício das profl.s
po~to os fundamentos do direito bras!- c do. tudo sofisticado, como dizem os da. remuneração do trabalho á justiça. sões liberais e a rpvalldacãç, de diplo
lelro. o professor Haroldo Vallctrtã:-~ tem- americanos. A pessoG, que se levanta Essa a orientaçâ<l adotada pelo Brasil.[ ma expedido po~ estabelecimento es• 
se tornado um nome representativo da para dizer lllguma c~isa, tem receio de- ú t'lJUlllbrio preconizado estâ. consig- trangelro de .rns1no. Isso não signi!i
alte. cultura do dlrt>tto oatr111 :Jel'::~nte dizer 0 que está pen~ando n~quele mo- nado em texto de lel recomenctativo pa- ca oue as leJ., atuaw sobre o assumto 
as naçõesl men o, ou melhor aquilo que já pen• i is b lhis . ~ N dissi- 1 e3teJam revog-adas. Federão ser revo .. 

Na missao ou de orador do Instituto sou. Só fala brcm aquele que expõe 0 ra 05 tr buna tra a ta.,. os lg!Jdalõ. Recomenda a Oonstituição que 
dos Advogados, ou de seu presidente, que Já .oensou em di ·ersas ocasiões da dlos êCibre e tipulação de salarios, se- sejam novamente fe1t$s essas leis. pc
com sua. form:!ção internacionali.sta. põ- ''ida . Fala multo mal quem procura ex- r!o estsbelecidas condições que, asse· rem até que sejam feita.& as novas, em 
de falar de Ohurcl!l111, advogado da cJvt- pressar aquilo q1f~ está pen&ando n4l gurando justo salario aos trabalhado- vigor estão e c(!)ntinuam u velhas. 
lização. de Rodr1iO O::!tav1o, pre!uuor momento. Quem expõe seus pensamen- res, pt; mJtam. tambem, justa remune- á 
da c·oop~re.ção intele~tual, de Clovis tos idos e vividos n!o lllrecisa rodeá.· raçã.a~ !s empresas interessadas. E' o t MUlta razAod po~, est com o dmint
Bevllaqua, jurista perfeito, d~ RtU Bar- los de andaimes, de construções anexas. texto ç.a. lei. ro Bfzerra e e:ne:zts, quan o e
bosa. advogado do Brasil. de Fr'lnklln rle escadas para. que sejam expostOs pe- Impugnada. agora, a competencia da !eude e justifica a atribuiçA-o de enor
Delano Roosevelt, advogado exemplar, rante um auditoria. ~le ~implesmente Justiça do Tr~balho cumprir essa mis· me relevancia GJUe a lei deu á Justiça 
de Andre- Bel_lo, jurista da America, dt! No correr, ,,~ espargi.o.cto quantas bele- são de extraordinaria iJ?POrtancla, pois I do Tra~alho, de que ele é chefe aca
Raul Leitã~ aa Cunha, mestre E' cida- zas de comparações achar quf' sêo na· int::ressa sobremodo ate aos altos pro- tado, P-lo muito que tem feito -oara 
dão, de Cas~ro AJYes. -oatrono do:: f',•tu- tu:a\s para 0 caso. Não dê a impressão bi€·ID.<J2 da m t?d:t na;, relações inter- a SU..l integr<Z!Çã<J em nosso meio_ jur1-
dant s de ai -eltO. I r'r que a maior difiCUldade que teve ft;Jll r sc!(lnak o ministro dr. Geraldo Be· ~!co .. em 0<1~so meio de pró:iuça'l tn-

Neda mal~ r:Ufl c!l que razer um ctis-

1
' pnnnar meio di" dizer duas coi~~;~..c; sim- ·· ·rp de Mr>ne.., .. s f?.z longo e compl~to c.u•tr:al, no mr>JO agjtado dos em?ie6a

curso e se mm;tra 1 nPie <::imules 'na.- lJlP" e bf'la~;. Torna-se ridiculo o o:a· e!l1tJ1~' so~re o Be~tJuto, defendendo a d0~p; e emp~e?ad s . P:-ofP:=.sor ne Di· 
tme.l. E.-.;a dificuldade fo! sune :'l.da 1 rlN qu IIR' a falar dos merttos de um 

1 
crrr.t:etepcJa cj<t Ju~;tiç9. t.ral:':!lhl-.t-a j' r · ,.., Constituc10nal. p:-ofeuor de Dlrel

pelo . pr.ofeF.sor Haroldo Valladáo 'Tn:los 

1 

bomem .'n'·oca os deuses da Grt:>cia e I . Al'lr.· ro;:Pn-rp 'a<; indu"!.··i·e .s do :O?i.s com t~ do Trabalhn, o:[anizador do 5\Jpe
os seu discursos s!io f'lflhorados com ns mal":F rte Rnma . :.> fre(!1Je~C'la cio:; dl.<:.:-trJloo; cdl"tivos I ..-;nr T ... lbun,al do Trahalhn, presidmdo-o: 
singeleza que enc::~nta. No meio ctP!es _os di.-cnrso., elo Prof. Haroldo Val~a- Dcno'o:; d~ urn ano de vi":encla de sua cc n sf' ... t>n.dac'e P dlgnid·~de exemplar · 
todas ao:; Rltes e transcendentes idfias ciRo ~;i! o art.ml 'AVPis nes-e ponto d.,. ''lS- te~minacõ.o . outro !"~ ar.mR. De dis- . ~mponclo-se !lO conc~ito d ~odos pelo I 
de justiça, de democracia e de par vão ta. N~o ha nad:l Qll mr-::tre o at•tifl- :;lc!io em dlsstdto. vão se aumentando r e 1 resp ito li lri, J)Ela sua vontade de 1 
sendo expo te.s para ma1or convicção e cio com que vai cspalb'l.ndo suas ima- os ,c;alaries. a em:;'lresa$ vão se qnei-r acertar, ree:eito pre;ldente de sen Tri-~ 
penmasão, sem, entrete.n to, parecer que gens pelo discurso. Se por diversos ou- xando do aumento das despesas ge- bunal per unan!mldade. a sua ação não 
o orador se preocu~e em expô-las. tros ;notl;os o livro do eminente jurls- ra's. procuram aumentar os preços. o se Manife3ta somente no eio do -!'PU 

Apaixonado do ensino de direito, pro- ta nao tivesse qualquer interesse, teria custo da vida continua a subir assul.'i~ I Tribunal, porem se difunde pelQ lm-
curendo tornar essa disciplina das so- esse de mostrar como se deve fazer dls- tadoramente. p~ensa e pelo livro. 
ciedades civlllzadas mais facU de St'l' cursos simples para auditorias de alta Ação governamental essa da justiça r 1\ .. . • I 
apreendida, tem o professor Valle dão. cul:ura. ~ trabalhista, ação de transcendente va- .r o seu, livro D~sldios Coletivos ~o 
nas suas longas e amiudadas visitas o ro vro, esse de dlrelto somen· lor social. sem duvida que as nossas rrabQlho esse emm~nte magistraoo 
pelas Universidades amertcanas e t'U- te, sobre assunto da maior relevancia leis permitiram que aquela justiça cum- d~fende a competenCJa da Justiça, de • 
ropé1Rs, observado os metodos de enl:ll- atual, é 0 do ministro dr. Geraldo Be- pra. tal missão. Não nos impressiona que é chefe, é certamente que sua ação 1 
no, pare. a.pl1ce.r as novas idéias em suu zerri\. de Menezes sobre "Dissidlos cole- o argumento de que a Constituição irá mais longe, fazendo com que es.!a 
catedras na Universidade do Brasil e t!Yos''. Os dissldios coletivos foram teria prescrito no a.rtig? 123 paragrafo !lustrada justiça não considere .os dis
na Universid~de Ca_toli_ca. de cuja. Fa- introduzidos em n.osso direito para es- 2.0 de QU~ a ·'lei espec1ficará. os casos I sidios col~tiva.'i sobre selaria somente I 
culdade de D1re1to e Duetor . ta belecer 0 equUtbrio entre a mão de em que as decisões. nos dlssidios co- coro o questão juridica1 senão como 

O sadio e largo espirito de interna- obra e 0 capital Mais de ação go"er- letivos poder~o estab~~ecer normas e que.stão de importancia vital para o 
c1onel1zação do direito é qui" torm• ISU- namental que dE' decisão soQre ques- condições de trabalho Ao dizer a I pals, J)rocurando conjur.ar os efeitos da 
periormente interessAnte tOdos os seus tão d di it dls idi 1 ti lei con tltuc!onal que a lei ordlnarla lnfl3çãc procu-ançio impedir o aumen-
discursos, que são ltdos ~o:n Interesse e re 0 • os s os co e Vo.ll especificará os casoo;. não quer dizer ' 
e racllidade: pelo senso ct~ lev;za com pat·ttclram d!l mlssâ.o normativa dos que exclua os casos já especificartoa to do custo da vida. procurando e::;ta
QU~" expõe as graves idéJa que preo· tdbunai~. Por conceito os tribunais de pela. lei ordlnaria. Nem significa que cion'lr o aum!Pnto sucessivo dos sala
cupam R todos os hom ns' <!o mundo 1ustiç .• decldl"m sobre o meu e o teu . os jâ es!)ecifi~actos tenham sitio ex- rics. procu:ando equillbr&r o.s E.alarios 
pelo senso de humor. co:n oue a re~ Na!. C:"mo~rllc'a'> ::~n tipo da americana, cluiclos. 51t!n11'tca que os existentes com a just~ remuneraçã0 elo capital, 
sen•e. tCidas as t>mbaracosas ·,1tuaJões cabe â. mal.ll alta corte de ,lustlça de- poderão ·er exclUJdos. que cases novos oro~urando fazer ce-m que a Justiça do 
em qur muitas pesscas se acnrun. e pt-uá cidl':- t~'mbern sobre R. constitucionali- poduão ser e.stab_elecidos ou que ne-~ Tn.balho ccmpree:oda e t~nha bem em 
ct::trreção do estJlo, com .que ., este se:us dade das leis. pres!õrvijndo a ~o.r,.stltul- nhum caso podera ser admitido com a ::nlr·l ~1.tt ao drcidtr uro d!!.Sid o colet!
peru:?mentos a proco!ito dn& -:.ssUntns ção t~o• caSO$ ~P tratoalho, l}as rela .. exteDEão de e3tabelecer n,orme.i' e con~ 'i'O não de:ide questão sim't!llesment~t 
obre cs quais dlscÔr:-e . ções entrf O saltrlO e o capital. n.os ca- diçOes de trabalhO Ct'l, a lei atuaJ, ju:-::l.ica. n~rn d~~~de ~Ue3t!o meram~n· 
Nie~ h! no Brasil, sen!o em S.!o Pau- sn! f-:ll CJ.ue 8.5 c6ud.1ç0es de vida ex!- a Con1sollda~ão dg,s Leis do Tral!lalbo, I te de in !l'e.5~é }'art!culc.r. nem decide · 

lo. CUl'$0 d!- cratorie. . Curso ele orttto- jam para o empregado !'maior rernune- no art.go 765 estabelece just~mente u:n . qu!3Udl d.e 1nte::~ue r$!tr1~. porem, 
ria. nl~ s1gn1!iea a:pren4!r as ~rt~s d.e 1 r.n.ção ctu .. a conseguida do empr~:gador gas~ e~ q~e os dissidios co.~tlvo\ Pg- 'qu~ u 41c~ eo-.o o !uJ) .. e::no T,.lhu
ri ~~C:Ul'SC. ~U &:~l'e:der 4S regras di~~ <;'.n·ge E. jU~t1~ tu.~alhl.!ta CO~ a mis~ J~dça ~o ~~:~al~i.10q~ta~eT:;~u~~rmJ ! n~l Fe:ie;,Íl • nas -questõ~s de . co:n.S"Útu
~U n iano, o:.t sabe.r todo.s os tropo~ 

1 
\o d~ estabelecer norma.s, 1l[e esta.'tle- e •ondiçõe& de trabalho Nã~ se ode eions.lidadt e ~e re!pelt4l aos pr1ne1• 

~~ :_~ o.s ~~=es, e. u reJras ele t~e. "'er s!laril!ls. E' a. subvers~o do pr!~- dtz~r que esse dispo.sttl'vo esteja fevor I p1ós \1a FMef3e!o. t ,1tu~"'" de dec1-
r1& 6 &t '~e ery-.u. Curso de ora.~ pin do livre eQ:nt:r~to, base do siste. ltJ.do somente porque a con&t1tu1çlo d1r so~:-e quest~o de g~verno do pai 
ta ~ u 6em ue 1';. ... P1 

easea se leva~- .na 1lld1V14ual1sta. Ni.Q tel!do os prtn- estabeleceu que a lei espec1f1cari 4loS - <l eq~U1'1!1rlo etltTe o eap1tal e o t 
ezp r suu '4"' e..a com s1mp1i- ctpios soc1á.l1.sta.s presidido ainda. geral- e~O!' em que u deeLsOes, nos d1ss1d1oe balho. 



Uma das questões que têm revo-
1 

nal Que a Jel especiticarâ os casos 
lncionado as relações entre empre- em que a.s decisões, nos dissldios 
gados e empregadores é a refe- cqletfvos, J)'Oderão estabelecer nor
rcnte aos dissidios coletivos, em ' mas e condições de trabalho. (Arti
que os tribunais trabalhistas, aten- go 1.23 § 29). E essa lei ainda não 
dando às variações de ordem eco- foi promulgada. 
nõmica, flexionam os ealários con- Embora respeitemos a opinião de 
tratados dos trabalhadores J?ara Geraldo Bezerra de Meneses, em
a tender às ondulações do padrão bcrar nos curvemos às lições do nos
d~ vida. Em estudo de grande vi- ao Supremo Tribunal Federal, esta
gor intelectual, d~u-nos Geraldo mos ae pleno acôrdo com Levi Car
I>ezerra de Meneses, um dos mo- ne1ro, considerando a Justiça do 
dernos cultores do direito traba- Trabalho incompetente para Impor 
H:istà, uma defesa das mat.s pro- novas condições de salário, ou for
f undas, da competência ou fm1ção mas de trabalho. E isto a partir 
normativa da Justiça do Trabalho, da Constituição de 1946, que, rett
ao publicar a coletânea de suas rando dêsse órgão seus princfptos 
conclusões sôbre Dissí dios coletivos arbitrários traçou normas de subor
do Trabalho. dinação Idênticas às que prendem 

Desenvolvendo uma argumentação os outro.! tribunais judiclárlos. 
apoiada em inúmeros juristas, pro- Suas decisões somente podem as
cura demonstrar não só a compe- sentar em lei, não têm função le
tência do Tribunal de Trabalho, glslatlva, e tmlcamente devem fle
rnas a própria natureza jurídica do xionar relações entre empregadores 
dlssfdio, de forma suave, onde o e empregados e.pé.s e publicação 
estudioso .se alia às gracas e estilo da lei apontada · na Consttiulção, 
dá escritor consagrado. Em apoio que regulamentará .suas bases e 
de sua tese enumera vários acór- condlçõe.!!. 
dãos do nosso Supremo Tribunal Além d~es argumentos, que 
Federal, bem como as lições de eontrarhtm os princlplos domlnan
.teus membros, sempre coerentes tes, àlnda podemos opor a orlen
cóm . a tese defendida. ta~ão ttue presidiu a JustiÇa do 

Embora tenha a função normatl- Trabalho quanto ao descan~o 8ema
va da Justiça ôo Trabalho ganho nal remunerado e à particlpaçlto 
toros de prlnclplo consagrado nos dos empregados .nos lucros da em
trlblitiaia jUdiciários, já se e$boça prê.sa (art. 157, ns, • e 6) pois, 
e cresce no cenário jurldico uma discriminando êsses direitos pela 
corrente de oposição, que, assenta- ConstitulçlLo vigente, aguardou a 
d:t em nomes ilustres de estudio- Justiça do Trabalho que uma lei 
808-, em preceitos de vigor legal e especial os regulamentasse. 
em expressões da doutrina, se opõe Como, pot.s, esperou e re.!!pettou 
ao êxito da norma dominante, tun· a publicação de leia num caso, e 
damentando seus argumentos. nio nAo a-guardou a promulga~ão de 
aó em razões do próprio direito tra- norma e8peciai noutra hipótese, 
dicional, mas em máximas da Cons- quando a Constltttfção determinava 
tituiçllo. Em artigo transcrito em tdêntlco precéito? 
revista especializada, Levl Carneiro 
acentua que a Justiça do Trabalho 
não pode atualmente, na decisão de 
dlasidlos coletivos, estabelecer nor
mas e condições de trabalho, nem 
fixar tabelas de ealártos. 

Demonstra êste jurista que a Car
ta Constitucional de 1934, Inspirada 
nn regime fascista, estabeleceu a 
Justiça do Trabalho para dirimir os 
conflitos oriundos das relações en
tre empregadores e empregados, 
reguladas por lei especial e a que 
não se aplicavam as dt.sposlções 
eonstituclonala, diretriz também 
rnántlda na Constltui.ção de 1937. 
.Até aqui, a Justiça do Trabalho 
t.ão se ajustava ao poder judiciá
rio, com as suas regalias e direitos 
garantidos em máxima legal. So
mente em 1946, com a nova Constl
tulçllo, Integrou-se o novo órgão 
tu, sistema do poder judiciário, 

A.asim, enquanto era um corpo 
d'o regime tasclsta, poderia Impor 
suas decisões, quer se baseassem 
em eqüidade, em analogia. ou prin
cipios de direito, em uso ou cos
tume; não assentava suas .senten
çaa em normas expressas, nem se 
teghi J)or preceitos consagrados, 
se11do as decisões ptoferldas em 
dis.s!dtos coletivos, ou contratos 
eoletlvos, e1n subatânda, uma lei. 
Màs, continua o eximio professor, 
com a Co1;1.9Utulçft.o de 1946, nov.a 
forma foi dada à Justiça do Tra
balho, retirando as suas arestas 
fa.sct.stas, seus prlnctpios, seu arbf
trlo tlimltado, e dando aos seus 
membros os direitos Inerentes à 
maJ{lstratura. 

Enfim, conclui que hodiernamen
te estabelece o diploma constftuclo- l 

Ainda mal!i, a tmpostçft.o de uma 
norma de salário, na prática, é 
principio injusto. que não só fer~ 

'l próprio direito de propriedade, 
garantido em texto vigorante, mas 
Iguala, na soma de vantagens con
feridas, nlo só a emprêsa grandio
sa e próspera, mas a firma de pe
quena margem de lucro. E os efei
tos des.sas decisões arbltrár!IL!I têm 
eoncorrldo para a alta tio padt!io 
de vtdll, para o estado deticttârlo 
de ffrrna.s & sociedades, e ao mes
mo tempo, pará prejulzo dos pró
prios empregados, pelas demissões 
que acarretam quando 7.ão pode o 
empregador solver M lmposiçõ~ 

geradas pelos prhicfplos normativos 
dr. Justiça do Trabalho. 

Dar a um tribunal o arbftrlo pa
ra Impor, llem limites legais e sem 
norm s atautelad:oras dos lhterês
se.ll dM partes, o direito de for
jar l!!ah1rlos e condições ê ortentll
ç!io que n!o se a1W3ta aos princf
plos da democracia, resqufcio de 
uma forma de govêrno que não sa
tisfez os anseios do povo. produ
to de uma era banida pelo sacrif1-
cio e pelo esfôrço de uma plêlade 
de ldealtsta.a. · 

E entristece ver que o nosso Su
premo Tribunal Federal sômente 
examina , os casos de dtssfdlos co
letivos . em frente aos seus julga
dos anteriores, com velhos argu
mentos, quando tão dt!erentes são 
M normas disciplinadas a partir 
da Constituição de 1946, pois, se 
olhasse a nova Carta Magna, sem 
ddvlda outra seria a orientaçllo, 

B. Barros 
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' COLU NA OPERÁRIA 

os DISS IDI OS COLET.IVOS 
I 

O ministro Geraldo Bezerra 1 sav~nd~s, distribuin_do a ju~t~ça 
de Menezes, presidente do Tri- eqwtabvamente, nao pernu~m
bunal Superior do Trabalho, do que os trabalhadores se]am 
publica, em 2a edição, "Dissí- explorados impunemente nem 
dios Coletivos do Trabalho'' es- que os empregadores possam 
clarecendo pontos duvidosos dos s~r vítimas d~ próp~i~ .fegisl~- . 
dissídios afastando divergên- çao. Dentro desse cnteno estao 
cias qua~.1to à competência da colocados os dissjdi~s coletivo.: 
Justiça do Trabalho par a decre- de natureza econom1ca,. que, ha 

• tar aumentos coletivos, contri- alguns anos, ve~ . reaJustando 
buindo,' destarte, para evitar as classes proletanas1 ~em, no 
discursos inúteis de advogados entanto, causar a falenCia total 
que consomem laudas e mais no comércio e indústria, n e ! 

laudas de papel para tentar ainda, diminuir os luc~os dos 
provar que os tribunais do tra- grupos patronais. AnteriOrmen
balho nao podem aumentar as te à Justiça do Trabalho, f>S 
classes. Diz o autor: conflitos resultantes da relaça.:> 

"Não se justificaria t1lesmo, entre capital e trabalho tra
no dizer de alguns autor~_, a ziam, desde sua origem, o es
existência de uma jurisdição de pantalho da violência, podendo, 

• natureza especial, como a que de um momento para outro, ge
funciona em nosso pais desde rar greves com prejuízos p~ra 
1941, se aos tribunais do traba- ambas as partes. Mas a Justiça 
lho coubesse apenas dirimir do Trabalho resolveu, embora 
questões exclusivamente juri- parcialmente, êsse problema. 
dicas. Pois, em tais dissídios, Os conflitos de hoje sao levados 
fôssem êles inviduais ou cole- aos tribunais que, mesmo co 
tivos de direito, teria o juiz tra- falhas inevitáveis, ameniza 
balhista de agir como o magis- desarmonias que levam as s 
trado da Justiça Comum, que sas à greve e os patrões à crise. 
poderia, assim, ficar também "Os dissídios coletivos eram 
incumbido de julgar as contro- considerados, entre nós, como 
vérsiais surgidas entre empre- simples agitações momentâneas. 
gados e empregadores. E' o Importa dizer: como simples 
que, aliás, já ocorreria, no caso questões de polícia . Não dis
particular dos Juizes de Direi- pondo os operários de meios le
to investidos na administração gais para verem atendidas suas 
da Justiça do Trabalho, nas co- reivindicações, procuravam ai
marcas onde não foram ainda gumas vêzes impô-las através 
instituidas Juntas de Concilia- de greves, intervindo o Estado 
ção e Julgamento, conforme apenas para manter a ordem 
dispõe a legislação vigente. pública", diz o sr. Geraldo Be-
Bastaria, em consequência, am- zerra de Menezes. · 
pliar os quadros da magistratu- Dir-se-ia que a Justiça do 
ra comum e introduzir no di- Trabalho ainda não consegui~ 
reito processual civil determi- equilibrar os orçamentos dos 
nadas regras para serem obede- trabalhadores mesmo e apesar 
cidas nos trâmites das ações de decretar tantos aumentos e 
trabalhistas, especialmente a que os dissídios econômicos não 
obrigato.r~ed~de d?s pro-postas solucionaram, completamente, a 
de conciha_çao, mruor oralidade. luta entre o capital e o traba
conc~ntra_çao e rapidez na ins- lho, havendo, por isso mesmo, 
truçao e ,ulgamento dos proces- muHos descontentes. Emprega
sos, bem como a faculdade de dos e patrões. Mas esse descon
executar "ex-officio" as sen- tentamento é razoável. Dos em
tenças proferidas". pregados porque seus salários, 

Neste trecho o sr. Geraldo via de regra, não acompanham 
Bez~rra de ~enezes parece re- a elevação do nível de vida. E 
fletlr o esJ;?Íl'l~o .de ua o~?ra. a~gll!ls patrões, por sua vez, não 
Refere-~e a fmahdade prec1pua d1spoetn de meios, em certas 
da Justiça do Trabal~o .ao mes- ocasiões, para atender a novos 
mo tem~o em qu~, aorm~o um a~mentos decretados. Aqui, po
pa:entesis, ~lu~e a atuaçao dos ~·em, neste ponto, é que se vê a 
JUlZes de. direito das com_arcas mdole coletivista da Justiça do 
que func10I!am como mag1stra- Trabalho: não se deixa levar 
dos trabalh~stas apenas como pelos casos individuais porque 
seus substitut~s permanentes, seu objetivo principal é servir 
uma vez que_nao havendo mui- às coletividades e não a grupos 
t1;1s reclamaçoes da_ espécie nas de atividades distintas. E' o co
c~dades mery.ores1 n_?o ha neces- letivismo sobrepondo-se ao in
stdade 4~ Il}stalaçao de juntas dividualismo. E' também o in-· 
de Conc1haçao e Julgamento. tervencionismo não obstante 

f\ Justiça do Trabalho foi seus defeitos, 'anteoondo-se às 
~1ada _como. consequência da explorações deFenfreadas que 

evoluçao s,gctal, para interceder tantos males causam às coleti 
entre patroes e empregados de- vidades. 



COLUNA OPERÁRIA 

os r .SU>iOS COlET~YOS .I 
II 

Os dissídios coletivos contri- menta., a pretensão não ser 
buiram para a diminuição das I atendida e, pronto, a categoria 
greves. Colaborou, também econômica atingida seria para• 
para êsse fenômeno, a oprec;- lisada sob o argumento de que 
são po1icial, desencadeada com não houve possibilidade de 
violênC'ia etn determinad~s capi- uma solução pacific<i . 
tais do país, principalme'lte Os comunistas, também, $âo 

1 ('!qui no Distrito Fede-ral e eln contra a instauração do dis .. 
1 São Paulo . Mas, se não fôsse a sidio coletivo. Movem ·uma 

instauração dos dissídios colet i-· campanha contra os magistra-
vos, a Polícia Política teria dos trabalhistas e sempre q'..le 
muito mais trabalho, seus po- comparecem as assembléias dos 
rões de presos estariam super- sindicatos para votar a instau
lotados, não haveria clima de ração · dêsse processo, colocam
segural!ra nas fábricas, nas of i- se na vanguarda contra o mes- I 
cinas, nem nos escritÓrios, mo, alegando, muitas vêzes, que 

1 
e muito menos nas obras de a Justiça do Trabalho serve ex
construção civil, OU; ainda, nas clusivamente aos patrôes. Isto 
emprêsas de transnorte coletivo. por que, para êles, seria melhor 
Os ativjstas poderiam ajnda to- a greve, que, embora Stlja um 
mar atitude contra os furado- direito, não está regulado e ne
r es de greve e sacar, sôbre os nhuma pessoa subestima seus 
mesmos, as mais infames ca- malefícios coletivos. 
lúnias. A luta de classes toma aós 

Se, por um lado, os dissídios poucos novas feições tendentes 
reduziram os movimentos gre- a afastar os inconvenientes e 
vistas, por outro não se chocou tornar-se mais imediatista. O 
com o Direito liberal. Foi uma dissídio é uma face dêsse pro
adaptação ao progresso. Assim, blema. Pode durar meses ou 
afinna o sr. Gerald.:> Bezerra de anos para chegar ao fim. Mes-
Menezes: mo assim, estabelece, no inicio. I 

'~Combatendo a instituição, as bases para a efetiva~ão de 
na sup. dinâmica diiere11dada. uma melhoria. Os Tribunais do 
que é "estabelecer normas e Trabalho agem com certS\ pre
condições de trabalho", em ca - caução . Porque não podem Jr 
sos de dissídios coletivos, o que de encontro ao operariado. Nem 
na realidade se combate é a frontalmente contra as classes 

1 
evolução do novo Di.reito. Bem produtoras. -
se percebe, no âmago da con- O sr. Ger(lldo Bezerra ~e Me· 
trovérsia renovada com mais ,nezes se apola nesta realidade 
veemêcia nestes últimos anos, o para )ustificar a participação da 
de~espêro daqueles que acredi- Justiça do Trabalho nos con
tam na sobrevivência imutável flitos de interêsses. E escreve: 
de uma ordem social e eco- "Com efeito, deixa.tiam o$ 
nômica baseada em princinios tribunais de intervir nos cha
individuaHstas que a conduzi- · mados "conflitos coletivos de 
ram ao absolutismo proprieta- interêsses" entre emprep:ados e l rista do século passado". empre?:adores, a fim de que 

A tese patronal, de que os oredominasse, como único meio 
dis ídios são inconstitucionais, eficiente para solucionar tais 
poraue falece cnmpetência à dissídios: - ou a greve, ..- ou •. 
Justiça do Trabalho para diri - então, a violência organtz~da 
mir questões econômicas entre como base da luta de classe~. 
empregados e empregador es, O direito de greve, reconhecido 
não visa outra coisa senão di- pela Constituição, (art. 159) 
ficultar o reajustamento de sa- jamais teria o seu exercício re
lários. Mal sabem os adeptos guiado em beneficio da cóleti-
dessa tese que, se não fôssem vidade, porque, sendo assim 
os dissfdios julgados pela Jus- admitido ou estimulado como 
tiça Trabalhista, tôda vez que recurso no1'mal (e não extre
um a~titador quisesse provocar mo) para as reivindicaÇões das 

I 
a revolta dos seus companheiros classes trabalhadoras, acàbaria, 
contra a ordem constituída, bas- êle mesmo, por destruir a ler~i-

1 

taria convocar uma assembléia timidade de quaisquer limita
para oedír aumento de salár ios, ções que o Estado lhe t'reten-
solicitar. digamos, 100% de au- desse opor". 

- - - ___,..,__---.- -- I 



~) 
~- -~9rtJ 

1\1 ,' . 1 TI :U- ()niufa-f••h·~ C<li~REIO n. 
1 COLUNA OPERÁRIA 
I 

[ OS DISSIDIOS COLETIVOS 
f III 

As de<.:isões da Justiça do Tra · 
balho nos casos de dissídios co
letivos têm suscitado reclama
ções da parte de patrões e em· 
pregados porque, se os assala
riados não se conformam eom 
as baixas porcentagens, os pa· 
trões, por seu turno, acham 
sempre exageradas as tabelas 
decretadas pelos juízes traba· 
lhistas. 

Com efeito, não pode a Justi
ça do Trabalho conceder sem· 

I p~e as porcentagens solicitadas 
1 p la maioria dos sindicatos, de 

v z que muitos chegam a plei-
1 tear até 100 %. O ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes ver
sando a matéria, diz que "é ne
cessário, sobretudo, considerar 
que o aumento coletivo de salá
rio, sendo concedido em bases 
exageradas, ou fora dos limites 
adotados na solução dos dissí
dios aj.Uizados na mesma época, 
atingindo por igual a emprêsas 
da categoria econômica suscita
da, embora nem tôdas tenham 

-obtido os mesmos lucros sup·e
riores - seria uma medida eco
nômica social injusta porque, 
além de sacrificar as em,prêsas 
menores, impondo-lhes ônus so
mente suportáveis pelas gran
des organizações industriais, re
presentaria, outrossim, um pri
vilégio em favor de determina
da classe de trabalhadores, 
cujos salários ascenderiam a ní· 
veis muito superiores aos esU
pulados para as demais catego
rhs profissionais." Mas o ilus-
tre magistrado não para aí e 
ajunta palavras da Encíclica 
"Quadragésimo Ano", de Pio 
XI: 

"Quem não sabe que foram 
os salários demasiadamente pe
quenos ou exageradamente 
grandes a causa de muitos ope· 
rários se verem sem trabalho? 
E' êste mal, formidàvelmente 
agravado ' nos anos do nosso 
Pontificado, que lança os ope
rários nas maiores misérias ·e 
tentações, que arruína a pros· 
peridade dos Estados e põe erl'l 

1 perigo a ordem pública, a paz e 
tranqüilidade do mundo intei
ro". 

Ora, se as baixas porcenta
gens decretadas objetivam man
ter o equilíbrio das classes em 
uta, também tem por finalida

de diminuir a onda de desem· 
prêgo . Porque, evidentemente, 
quase tôda vez que a Justica do 
Trabalho aumenta uma classe. 
muitos trabalhadores são dis
pensatl s dos estabelecimentos 
cuja capacidade econômica não 
agüenta )najorac;ões salariais 
para todos os seus empregados. 
Há patrões que julgam mais 
convenü.:nte demitir operários 
com d is, três. quatro e mais 
ano.s de casa a dat·-lhes, diga. 
.tnos. 20 ou 30 %. No último dis
sídio dos comerciários regis-

, trou-se êsse fenômeno. Em qua-
1 se todos, aliás, acontece a mes
~ ma coisa. E' lamentável que a 

Justiça do Trabalho não tenha 
meios para impedir essas de
missões As greves, da mesma 
forma, não teriam fôrça para 
proibit as dispensas em massa. 

a não ser em casos especiais. O , 
patrão, depois de a~gum tempo 
de haver sido compelido a ele
var os ordenados dos trabalha· 
dores, poderiam usar de artifí
cios de contabilidade e justifi
car as demissões em massa. 
Contudo, os Sindicatos, em al
guns casos, poderiam estipular 
cláusulas no contrato que proi
bissem a prática dessas injusti
ças. 

Mas, ai estão, a primeira vis- , 
ta, os dois polos opostos, o dis· 
sídio e a greve, levando a cri
ses as classes trabalhadoras e:
patronais. O primeiro, dissídio, 
apontado, por alguns juristas, 
como sendo de insp1raç•o fascis

ta. A greve, como autêntico di
reito reconhecido pela Demo
cracia, o que é fato. Todavia, o 
sr. Geraldo Bezerra de Mene
zes vai às origens do dissídio co
letivo, que foi, pelo que se de
duz das suas palavras, na In
glaterra, no século XVIII, por
que Mario de La Cueva, profes~ 
sor mexicano, afirma que em 
1756 uma lei ihglesa autorizou 
os juizes fixarem salários na 
indústria de lã. Trata-se de um 
intervencionismo, não resta a 
menor dúvida, mas que, há qua
se 200 anos, foi usàdo na velha 
Inglaterra, sem que se falas
sem em fascismo ou em outros 
regimes 'totalitários. A evolu
ção econômica exige, também, 
providências para salvagua!'dar 
os direitos dos que são atingidos 
diretamente por ela. Operários 
e patrões . Isto levou o profes
sor J oseph Danei, da Faculdade 
de Direito de Lille, a reivindi
car a "volta, já operada, às ms
tituições de conciliação e ar
bitragem dos conflitos col"=ti
vos do trabalho-, inclusive os de 
salário". Essas instituições, in
forma o· sr. Geraldo Bezerra de 
Menzes, haviam sido prejudica
das pela guerra. Foram, toda
via apresentadas pelo pro f. J o
seph Danei ''como precioso ins
trumento de elaboração do di
reito, cuja solidez e adaptação à 
vida real foram reconhecidas 
por quantos tiveram ot:asião de 
examiná-las de perto. Precisa
mente porque o mundo mudou 
de feições, requer instituições 
novas, sendo necessário se pro
cesse sua reconstrução segundo 
o direito. Após as quedas das 
ditaduras e dos regimes totali
tários e incondicionais, temos, 
mais do que nunca, necessidade 
de garantias jurídicas, incarna· 
das numa regra precisa e num 
recurso, sempre possível, a um 
juiz. A liberdade da pessoa hu
mana não encontra ai senão 
seu aperfeiçoamento". 

Dadas as explicações indis-
pensáveis sôbre as origens. os 
alicerces, as razões histórica~ 
jurídicas, sociais e 'econômicas, 
o sr. Geraldo Bezerra de Me
nezes entra, po seu livro "Dis
sídios CoJ e ti vos do Trabalho". 
na parte da juri prudência re 
produzindo acordãos e despa
chos relativos à matéria forne
cendo, assim, os elementos para 1 

entendimento dêsse instituto do 

1 
nosso Direito do Trabalho. 

~~==~~~~~-
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DO DAS LETRAS I 
Segunda edi~ão, «Dissídios 

ole vos do Trabalho• do minis· 
tro Geraldo ezerra de Menezes 

Todos reconht~cem o valor 
dos esfGtÇos desenvoh'odos pe

lo 'Minist11o Geraldo ;BI?terra 
de Menez!!s em prol t.hJ. .1Ust1· 
ça. do trabalho. O grau de de· 
senvoh•itnento ll tingido pelo.~ 
nossas Jeis trabalhistas ~stavam 
::-,reclarr.In.r t'uJtUára ésptclaliza~ 
da e geral, sensO: dos prople
mas econôrnlco~socin.i-R por 
parte daquele a quem {oi con
ft.ado a ârdun e dignificanto 
missão de julgar os pleitos en· 
tre patrões e empregados. Cha .. 
mado n presidir ao mais alto 
úrgtio da n10v~. judicatura - O 
Tribunal SüfJet'i.or do 'trabalh 
- num dos momeutos mais 
sérioS e dificeJs da vida naci
·onal, num após-gerra om qu~ 

I o p noblema social fóra cohr 

I 
~~ado e.ntre os mais empolg~n
t"s e corr..ph~xos, soube o .Mi· 
nistro Gt?raldo Bozcrr" de ~{e-

i nezes honr~r aqu 1;-ts altns li' 
dignificante. fm}çõe . . 

Patrlo tico o eu tl'nbnlho no 

I srn llcl de Cf'clarecer os pon
to~ fundamentais lo Direi to I SoC'jf'} Brasíl~iro, atraYi>s d e 

l ,·o1o. ~empre esc l~recido., de 
despaC'hos denegatórios de re· 
cursos extraor·dinãrios pa.ra o 
Supremo Trlhunal F d~ra), de 
nrtigo , de coní rênci. s~ fi, A.i n 
tht, n~ -cfttedra, <m~inando 01~ 
reito Con~Ulnclonal e Coleti~ 
vo, no (.,urso de DivulF{ação c 
Aperfetcoattreh to do Direito do 
TrabaU;o, manlldo pelo Mlnis
Ml'.io do Trohalho, O'l através 
de livros muitos apreciadoo.'), 
r.omo uPolítica Sindical Hra 
s)leira'', •cA Justiça do Traba
lho" e •· Dissídios ColetíYos ·• 

· êste út1n.o na segunda E>dição . 
grandemente am ppliada, que 

:\caba de aparecer. 

E, :;\ssim. com expe~·iência e 
coltur·a, ve)n o Ministro GeraJ.. 
do BQzerra de 1\·Ienezli'·S tra.pa
lhando. ininterruptamente, pQ· 
rn Q engrandecimento tlê$te 1 

nparldho judiciarlG, que si? tem 
imposto â ~·9n.fiança de l>Ut
ttõP.s e empregndos, muito ttltl· · 
tribuihdo pura a paz social 
brasileira. Tais considerações 
v~m a propósito da reediç:jo 
muito des'>n ·olvida, do opu
lénto ('Studo do :Mioish·o Gl?· 
ra~do nezerra de Menezes. sob 

1 
o título "Dissídios Coletivos 
tio TrabpJho'~. Livro quo dâ ao 
t".ntor \1m lugar de destaqu~ I 
nas letras jurídica pátrias. A 
primeira !i!dição dostà obra ftJi 
louvf.lda, sem reservas, pelos f 
tnai<jt~s juristas do Direito So
rial, nacionais o estra.ngeros. 
Constlut nolâNel contribuição 
ao ~studo de um pl'oblema que 
ainda não fôra examinado, 
<·om c!Hall'il t> segurança, atr t'..- 1 
vos de um livro. Ger~duo Be- j 
zerr~ de :Menezes. dís~e Le\ l 
Cttrn~i1·o referindo-se ú obra, 

/.! nu to r de ~ ~uma das mais L e- ~ 
lns p:lf{intts que so tem ~cri~ 1 

lo .no Brasil sõhre problenras 
de Direito do Traba~ho, em 
(} ue o \'lgor e a . ela reza da ar
p,umentaçilo so alian: ao pro· 
fundo ·unho<:imento <la m~l ' 
ria e â fl}egàncta da exposição". 

Ai tenms nm ligeiro regi:tro 
de uma ohra. <lefinitiYa sô.br~ 
nrn dos espectos mais palpi· 
tnntes do Direito ... .. )<'ial. 
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is ··dio Nova edição de 

coletivos do trabalho 
Bem significativa a vitôria in tele· I •• .. --. _ .... - .... ~--· ......... - ........... -... • .. ·-----• 

ctual do Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes com o aparecimento da i· 
edição de seu livro <;onsagrado aos 
«Dissídios Coletivos do Trabalho». A 
primeira edição, de julho do passado, 
rápidamente se esgotou, merecendo 
os maiores encômios dos juristas na-
cionais e ~xtrangeiros. 

Ministra Garal~a Bezerra de Menezes 
O Prof. Dario de Bittencourt, ca · 

tedrático de Direito do Trabaiho da 
Faculdade de Direito de P6rto Alegre 
proclamou «Dissídios Coletivos• -
«estudo percuclente, e, quiçá, a mais 
completa monografia a~ hoje apare 
cida no Brasil, versando a matéria 
interessantíssima•. Joaquim Pimenta 
catedrático de Direito do Trab11lho 
na Faculdade de Direito da Univer· 
sidade do Brasil, louvou sem reservas 
o livro 'de Geraldo Bezerra, escrito, 
diz êle. «com odmiràvel clareza agi 
!idade dialética e segurança de argu 
mentação•. 

Por iniciativa do conhecido jur ista 
e professor boliviano D!. Raul Ruiz 
Gonzelez, o livro. que agora aparece 
em nova edi<:io, foi traduzido para o • 
castelhano c"'m comentério pela Fa 
culdade de Direito da Universidade 
de, San Simon, de Cochabamba. 

Note se que esta edição està ac res· 
1 cida com novos capítulos, entre os 

quais, destacamos: •Constitucionali 
' zação do Direito do Trabalho• e o que 

enfeixa os despachos proferidos pelo 
autor na presidência do extinto Con 

• s lho Nacional do Trabalho e do I 
Tribunal Superior. versando sôbre as 
relações coletivaA do trabalho. 

Trata-se de um livro utilissimo 
aos advogados, sindicatos e pessoatt 
interessadas no conhecimento ou na 
aplicaçlo do direito do trabalho. 



e 

O livro do Ministro Geral. 
'o Bezerra de Menezes -
Disddic Coletivos do Tra-
alho" - que vem de apaJl'e
er em segunda edição, pre., 
.sava ser lldo e meditada não 
.Jenas Pelo'S apl'icadores da. 
J, juizes e autoridades) mas 

oel(}s advogados, acadêmicos e, 
-::;obretudo, por emp!egad.ores 
e em;pregadoo. E' uma. obra 
ad.mirável, com !profundo. een
SOI do problema social. Con
sideramo-la mesmo como uma 
edificante lição. ãe equilíbrio. 

Es :á 'Plenamente jus.tificarlo 
0 êxito. da primeira edição, 
que Ee esgotou em menos dr( 

um ano do seu a.Parécimento · 
A .segun::in edição, muit~ au
tilentada, lnclnalvó com um: 
admiravel e p nehahte capí
~!ulo sôbre r.s "pódromo do 
direito do trabalho" e ou, r 
f!Ôbre a Ucont-Utuctonalização 
do novo 

s1~a. so
o wapel 

I 

• 
I ã 

do 
o 

,, • • I I· ~ 

Traba- J 

B~z rr 
das a sociações sindicais, é 
impresciud ... vd 0 conhecimen. 

; to da obra de Gerald Be•zer
, rcito do Trabalho, ilustre pre. 

ra, cultor con&a.graão do. Di-
sirfente do- 'rribunal Supet'ior 
da Ju.s(iça do TrabaLho no, 

Brasil O seu estio claro e e.s
c.c.rreito, o seu e~Pírito de 

-A!:::::::::~:::::::::::===:~ ... I 

I 
Ministro Geraldo Bezerm. de 

1

1 
• Menezes 

síntc'Se, a sua dialética., a di
visá<> da obra, tudo- concorre 
para tornar "Dissídios Cole i-

1 vos do Trab::l.lho" (segunda 
( edição) uma da , ma.iores c:::n-

1 
tribuições para o estudo do 
Direito Social Bra'lileiro. 

-------------



O Dac· ra 
c{ l\ ·en Z~", 1'1 ..,j kntc dr:: T~·~

buna.l. d Trc lr.1 ho, 
i ào qu· . I:mitnr- ~ :í s a f.t w~o 
juw:~nt que ,. m e.·~r :1ó) 
d ~ <L L3J'\ quan ~o a um u c: ' 
.•re.:dCncia ele uma <.las Ju·~t·1 l 
c Condi= a ·ão e J .1·~·am n~tJ da 

·api' ai da Pcp{·blica. ( ·o·npre- 1 

... ·ndeu a n ce!j~ · dad(! da prl·:.,.a- I 
ç:,o dos 1 rin ·ip:o iunrla1 1t ·ltai.· I 
'·> 11 )\'O d re'to ~ <h in~t:tul, --in : 
e ·;t:cia1i:ada, incumb' la ,(a ~1~h l 
c:-lo. Dé'i. o -cu r ficuo c 1n- I 
t n o lalJ r int~ e::tLal, qu~ e 

az ., ·1t::r n3 a, com I 

I 
p~o f e.- o r ~i e . l!ir 1to C 1 1->t'tu·- I' 

Clt .. 1~ t e Lold. r o do T ·a1Jalho , 
. n C(l ·so de Di\·ulg&. ão e . 1ter-,l 
' Liçcam 'nt elo Ditei to d Tra

k:tlho mant:•lo i e o :Min' ::-":;fno 1 

j ~ J Tr. lJa H, r:-a lmprcn:)~· ,_em ; 
·. • o;··m1: e rcn ta.:3 cs-:-Jec <-. ! za· ' 
d :, e..:.::revendo artig: s ~ e:;- l :inistio Gemldo Bezerra :it:. I 

I 
tudos iuriú;co-soc:iais e 11a tri-~· Menezes, Preside.l:'1e do T. S ·r. I 
IJ_una <..é ~onfer~uci:·· bem .~~.:- tniti ·a, de:~·a ao fim da LHu- ' 

, ·11n ah·aves de t vro., como .\ -·~ u111a l10"10 1•'rfc1'ta (lo pro-
'1 • " " r ~· . . , , , 's' • -
l Ju -tJI.a do .Tra. ~Ih? ~ . U-l,Cl-- L lema ... T:'ío ·éi o que ma-; lon-
1 ca Sind1cal·' e · D ssic\10S Co- ve . e o~ mold·~:; cu11 incc11t~: 
{ leti\'os do T.rahalho ', obra Clt:.: 6:n' exposição ou :;e o poder de I 
1 acaba ü'~. sa.Ir· em se%'-mcla crh- re tuuir . em prejnizo da dare· 
~ão, mmils~11110 ampl ada. za, o aue é c.rtra ;·d · :1htiar;.!en- ! 

Sõ~re o últi1~o, a -im ·~ .vro· te vai:~~o para aluno3 e ad to-~ 
nunc ou o em mente Pro tes: o r . . 

I Ann-'u to Alexandre 1 facha.tlO, 

catddtic<> Jc Economia Politi- * ~ o/u. ,;-,;;t.:_~ 7
' 

>ea da Faculdade de Dtrerto da 
Dahia: lQ excdente tralalho ~ ~:l ~ ~ o4_ 1750 
=>ôhre "Dissidios ColetivO;,., é J 
1 alme;~te nma s'nte·e mara,·i-

1 



Dire~ão do r. ali) Camillo 

~'Di do Trabalho" 
O mimstro Geraldo Hezt"\I'I'a de Menezes. IJI'C:sidente do Tri~ 

bm1al Superior do 'rrabalho, acaba de publicar o Uvro intL 
1ulado - "Dissidios coletivos d trabalho" - intere3~ante 
l)bra onde são e tudado, e debatidos importantes temas do di r ... 
to do trabalho. 

Estudando os rlissidios cole tivos do trabalho, na doutrin :t ~ 
na }Pgislação e na juri prudencia, o ilustre e culto magistrado. 
r m linguagem clara, elegante e concisa, nborda queetões d rJ 
mai · alto interesse tan to para os órgãos sindicais ~orno tam
bém para os advogados militantes nã Justi'ça do Trabalho 
para aqueles que se dedicam a studo f o direito trabalhista. 

Todos o.q sinrlir>Slfo~ devflri-am ter m su s- bibliotecaa es. 
interessante obra. 

E também os advogados profis 1onats que militan1 na J , ... 
tica Trabalhista deveriam ter em suas estantes o -precioso 
e·tudo que o presidente do mais alto rihunal trabalhista acaba 

l 
de publicar, 

Rnmo novo ainda. o direito do trabalho em Df:l8so pats, 
ressente-se de uma Ji teratura juridirn especializada. Por tss , 
3 obra de Geraldo Bezert"a de Menezes, ,.eio supr1 r uma lacuo:-t. 
veio enriqu0cer a nossa. literatura juridir.a trabalhista. 

E é com praler que comunicamos nos nossos aminos o apn 
recimento de "Dissídios Coletivos do Tr·abalho", de a\Jtorla lle 
Geraldo Bezerra de Menezes, trabalho admiravP) que revela um: 
cultura soJida, uma inteligencio esclarecüia que sabe l)enetrnt 
o amago dos mais. profundos problemas trabalhistas, bordan ... 
do-os com simplicioade · e segurança. 

A Justiça do TrabnJho. em nossa terra. está de parabrns em 
ter na p-resirlenoia de seu mais alto tdbunal, um m·agistrado 
das q,•alidades morar e intelectuais rle Grraldo B~rra (li! 
Menezes. 

~~~.,~ 

~.) 8J.,t~ J~9stJ 



OMO imperativo da evolução industrial criou-se o Di-c r,eito do Trabalho, cujos preceitos transcendem os li-) 
mi.tes da doutrina clássica para revt!9tir-se dêsse espí

rito compreensivo e humano que permite a paz social, coorde- 1 
nando os interesses das classes profissionajs e capitalistas. A 
margem das rígidas normas do direito comum a Justiça do I 
Trabalho adotou uma técnica processual mars rapida e mais li 

flexivel ajustada a critérios específicos e consoantes com as 
transformações e realidades da vida presente. 1 

O reconhecimento da capacidade civil dos sindicatos e ou- 1 

tras regras impostas pelo novo direito, not adamente a que le
galiza a intervenção estatal para conciliar e julgar os con- f 

~ flitos individua.is e coletivos, ainda suscitam controversias a 1 

alguns ortodoxos do tradicionalismo jurídico. Entre os mais I 
eruditos defensores do poder normativo dos Tribunais Traba
lhistas distingue-se o ministro Geraldo Bezerra de Menezes pe
la originalidade dos conceitos qu~ apresenta sobre tão impor- 1 

tante materia, na sua monografia "Dissídios Coletivos", ora I 
em egunda edição aumentada. O jovem e ilustre jurista en
riquece o seu trabalho com um precioso acervo de ensinamen
tos embasados na cultura de uma vasta bibliografia e na pra
tica do exercício do seu cargo de mais alto magistrado do Tri
bunal Superior do Trabalho . Sustenta com argumentos pró
prios e clareza de raciocínio a constitucionalidade da compe
tência normativa da Justiça do Trabalho no ambito de no.3so 
1·egime político. Realça a imanência do espirito democratico 
no principio de paridade das representações e nos casos re- ! 
lativos à estipulação de salarios (art. 766 da Consolidação das 
Leis do Trabalho), em que se assegt<.ra a reciprocidade de in
teresses dos trabalhadores e elas emprêsas. Acolhe, todavia, a 
opinião de Oliveira Viana, acrescentando: "O que dá funda
mento à competencia normativa dos tribunais do trabalho 
não é o regime político dominante num dado país; é a nature
za da decisão, é a peculiaridade do conflito a ser julgado, é 
a própria estrutura das organizações econômicas contempora
neas . O fundamento da normatividade é organico - e não 
politico". 

Com a evolução social do preceituário anacrônico do 11- ~ 
beral individualismo tornou-se realmente inoperante . Dita
das pela nova consciência jurídica instituíram-se melhores 
formulas de solução para os problemas trabalhistas. Criou-se 
o que se costuma chamar - a humanização do direito. Com 
o novo instituto inscrito em 11ossa legislação social, dirimin
do pela conciliação as eventuais dissenções entre patrões e em
pre::;:ados, formou-se evidentemente um clima de confiança e 
garantia contra a violência e a injustiça que geram desesperos 
e conduzem à greve . 

Na função de árbitros, os Tribunais do Trabalho, pela clari
vidência e imparcialidade de seus juizes, estab!;lecem nos seus 
julgamentos o equilibrio das duas poderosas fôrças, mantendo 
a atmosfera de harmonia tão necessaria à ordem e ao pro-
gresso da nação . i 

''Dissídios Coletivos" é uma contribuição valiosa ao es- l 
tudo das leis trabalhistas e merece ocupar as estantes de téc
nicos e leigos . Cultor fervoroso da ciência do direito, o seu 1 

autor discorre sobre o tema em linguagem rigorosamente apro
priada à hermenêutica jurídica. E' um livro de leitura atra- l 
ente e proveitosa, quer pela profundeza dos conceitos, quer j 
pela elegancia do estilo, o que reafirma sobremodo os méritos 
do juiz e do beletrista. 1 

A tese se revigora com a transcrição de varias despachos ' 
do autor na presidência do extinto Conselho Nacional do Tra- I 
balho e do Tribunal Superior do Trabalho, todos atinentes ao 
assunto. 

O importante instituto da Justiça Trabalhista tem, no 
tratado do ministro Geraldo Bezerra de Menezes, sua melhor 
conceituação e a mais brilhante apologia. 



DISSIDIOS COLETIVOS 
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Como imperati o da evolução 
industrial criou- e o Direito do 
Trabalho, cujo preceitos trans
cendem os limites da doutrina 
clá sica para reve tir- e des e es
pírito compreen i o e humano 
que permite a paz ocial coorde
nando os interê e das ela ses 
profissional e capitali ta. A mar
gem das rígidas norma do di
reito comum, a J u tiça do Tra
balho adotou uma técnica pro
ce ual mais rápida e mais fle
xível ajustada a critérios e pecí
ficos e consoantes com as trans
formaçõe e realidades da vida 
pre ente. 

Walfredo Machado 

das repre entaçõe e no casos 
relativo à estipulação de salà
rios (art. 766 da Consoiidação 
das Leis do Trabalho), em que 
e as egura a reciprocidade de 

interesses dos trabalhadore e 
da emprêsa . Acolhe, todavia, a 
opinião de Oliveira Viana, acre -
centando: "O que dá fundamen
to à competência normativa do 
tribunais do trabalho não é o re
gime político dominante num 
dado paí ; é a natureza mesma 
da decisão, é a peculiaridade do 
conflito a ser julgado, é a pró
pria e trutura das organizações 
econômicas contemporâneas. O 
fundamento da normati idade é 
orgânico - e não político.' 1 

Com a evolução ocial o pre
ceituário anacrônico do liberal 
individualismo tornou-se real
mente inoperante. Ditadas pela 
nova con ciência jurídica insti-
tuíram- e melhore fórmula de 
~ olução para o problemas tra
balhi ta . Criou- e o que se co -
tuma chamar - a humanização 
do direito. Com o no o instituto 
in crito em no a legi lação so
cial dirimindo pela conciliação a 
eventuai di en ""e entre em
pregados e patrõe , formou- e 
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 d~ árbitros, os tri
bunai dÓ trabalho, pela clarivi
dência e imparcialidade de eus 
juize , e tabelecem nos seus jul
gamentos o equilíbrio das duas 
podero a fôrças, mantendo a at
mosfera de harmonia tão neces

leigo . Cultor fer oro o da ciên
cia do direito, o seu autor dis
corre obre o tema em lingua
gem rigoro amente apropriada à 
hermeneutica jurí.di a. E' um li
vro de leitura atraente e provei
tosa, quer pela profundeza de 
seus conceitos, quer pela elegân
cia do estilo, o que reafirma so
bremodo os mérito do juiz e do 
beletri ta. 

A tese se revigora com a 
transcnçao de vário de pachos 
do autor na presidênch do ex
tinto Conselho N acionai do Tra
balho e do Tribunal Superior do 
Trabalho, todos atinentes ao as
sunto. 

O importante instituto da Jus-

O reconhecim nto da capaci
dade civil do indicato e outras 
regras impo ta pelo novo direi
to, notadamente a que legaliza a 
intervenção e tatal para conciliar 
e julgar o conflito individuais 
e coletivos, ainda u citam con
trovérsias a algun ortodoxos do 
tradicionalismo jurídico. Entre 
os mais erudito defen ores do 
poder_ normativo do tribunais 
trabalhistas distingue- e o mims· 
tro Geraldo Bezerra de Menezes 
pela originalidade dos conceitos 
que apresenta sobre tão impor
tante matéria, na ua monografia 
"Dis ídios Coletivos", ora em 
segunda edição aumentada. O 
jovem e ilu tre juri ta enriquece 
o seu trabalho com um precioso 
acervo de ensinamentos em'basa
do na cultura de uma vasta bi
bliografia e na prática do exer
cício do seu cargo de mais alto 
magi trado do Tribunal Supe
rior do Trabalho. Su tenta com 
argumentos próprios e clareza 
de raciocinio a con titucionalida
de da competência normativa da 
J u tiça do Trabalho no âmbito 
de nosso regime político. Realça 
a imanência do e pírito demo
crático no princípio de paridade 

sária à ordem e ao progresso da l -.:.--...-:------~-....;;;;;;;;;;;;o;Oiiiiiiiiõ- · 
nação. 

"Di sídios Coletivos" é uma 
contribuição valiosa ao estudo 
da leis trabalhista e merece 
ocupar as estante de técnicos e 

tiça Trabalhista tem, no tratado 
do ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes ua melhor conceitua
ção e a 'mais brilhante apologia .. 



Geraldo B-e.zerra de Menezes, , tardou fossem os seus E'studos 
no primeno arranco, dc1- comentados no e5t.rangcFo e, re
X·JU a política. Nãv <tr;redi- ce11temente, rra Hri. :a. era desig. 

tou muito nessa história de que, nado comu o tra,.,:..di-stF. de maior 
quanto mais se prelcucle aban- acuidade na al'láü.E.e dos proble
donar o exercício da vida publi- mas atinentes à Justiça Jo Tra
ca, mais enterrado fica. o ind1- balho. O advogado Julio Diez, 
Viduo no lodaçal, deca:;encto· s·z, ve.nezuelano que honra a. cultu:a 
inutilmente, porque a pJlíttca é continental, lendo o livt.J "A ,Jus
caprichusa no seu sadismo. O tlça · do Trabalho, sua siguifica
choque inicial impr ~.;;s;nr~ou-o. çâo na História Jurídica e Social 
Não era bem aquilo o que queria. do Brasil", exaltou da torma 
• retornou ao conv1vio d· ··s livrus, mais consagradora o estudo de 

para. a alegria dv mes+:•·e O!i'\i•é'l- Geraldu Bezerra de M~nezes 
2:a Viana, que observava descon- acentuando a impressao quE:l lhe 
i!:iado a cuutaminação dL·S sc.·1~ causara a amplitude de conheci· 
discípulos •1.ais ch~gados UP.l:! mentos do autor. PujatoJ- Juan 
praga, mostrando-nos s~·mprc a D. Pozza e Héctor Genoud, pma 
3ncompati:Jt•.dade en~u.: r.. C'..:tedo cit.ar apenas os argentino , nãCJ 
e a atividade partidária. Real- l'Cgateiam aplausus ao jov~m ju
mente, não sei de melhor caminho nsta fluminense que tem sabi;; 
t,J_ara a al.spersão qua o c.cvcta- do, assim, . mante,r as g~otíota~ 
:meilto aos apetites rlt!a~a. hH1! a tradições culturais do Estado do 
!insaciável, que esmaga, que es- Rio. 
bagaça e tem um sorriso de mi- Bezerra de Menezes acahtt 
~ericórdia para as suas inúnfesas publicar· a se unda edirão 
vitimas. Tenh.J sentido isto na 5 livro c ss1co e ~ · 
minha carne. Um conflito alas- dios e 1vos . a ,, . Me-
tra-se no rneu intimo, tomando co na stríbuiça.o dos as
proporções imprevish·eis. Ora- suntos, eliminando o supérfluo 
ças a Deu , porém, o magistério, porque não é do tipo d'9S es·:m,tc
e. leitura obrigatória e f; jorna- res enche.;liuguiça .. que ~6 ~ -cêm 
llismv entraram :te contrapesos a precoupação· do _uv1·o sr~mae e 
c, t.sslm, ténllo poJido e&tabe- não do grande U'vro, . ele hlsto
lecer uma conciüaçio, at~ que rla os prodrumós do- Dlreito do 
largue de uma vez esse ia1:do. Trabalho, . numa sinte-ie ,.que ' \·a.:: 
Aprendendo, aprendendo, apren- le pela segurança .-e r-pede!ção. 
tiendo muito, por um lado t~Jr!da Na parte propriamente dos tiis
ê possível obter-se uma bagRgem sídios coletivos O.e t;rabalh•J, o 
de experiência, a certeza de que, ilustre mlnistl·o &o Tribunal Su
como reza um dito popular, a po· perio rdo Trabalho, ar.ma quase 

'!.itica é o venc~w da amizade. que matemat.icamente_ í'S ~c.a.os, 
tE11cipoado pelos compromissos.,- p~rn. chegar a conclusõ(s ltr~ua
llo mom~nto, nãt'l posso deixar tiveis, perquirindo os aspecto 
m melo da estra:l:.>. aQU\!Je que gerd~ os aspectos con~~itu.cio-
. aço:q1panhar, 1:.1 numn. l~oro. · e pecto 1~ ·- A .. e 
l'fícil e que vertar.., no mett"hfas· t•al 0~ as J$- ·~~ "' -• gm'da patte é- dedica a r~~r 

tamento, a me.::ma. ::ttitt~de do normativo e ao regime demY,;rá-
l':;oldado que des~:tn. da tl'inchel· tk<.• Fora de qualquer :íUJl~ta., 
ra quando a cobr..!. estã 1umahdo. ~apit'l.llo segundo· é 0 n:e1!'rn· dG 
· Foi mais fe1iz .J Geraldo. In~ l!\tl'O. Dele há que se ·~v.!•.Jt.ur o 
gressando na Jus'·ica tlv Traba~ ccnstituclonalista. que prete11da 
lho, tratou da aperfeiçoar-se. e&tudar o assunto. 
~quele erta;l.um ;ad!dniravel ~ole;;o A vantagem de um f-<::~tdJcso 
r.>ara. a u 1 Izaçd.-} ~ sua m e. - d!' marca de Geraldo of.~ena de 
gência. Desfeitos c ntatos po- -
aiticos, o tcmpv pa~~O,_. a valer lV!~nc.zes é não para1·. In~.ú !r;•.ual 
'mais na leitura ~ 11a pesqutsa. s• m dinamismo é pillir. e~gotada. 
Dentro em pouco de:;pontava. co- c;.uando D encontro e bat~1 1'~3 o 
'mo uma das mai"Jl.'• s autoridades P-~P~' costumeiro. ele revt:1a o:.; 
'tJa matéria. Tom:: a o setrr da !:11."t;-!os do futuro re s<l~ta!ldO o 
10bjetividade, ao (;o:.trárlo c1P~ses seu agrado em ter ai.;~m~ionad::> 
Ltecristas com !uro~ras de in te- a IJOlítica. Quand'u o anw~' pe
jllectuais, que dc~tacam trechos gn o lotação ou o ônibu~ ~i d do
dA. Consolidacão das J..,·•!s ·l'l·aba- n1!uado peb mais abr,.::n!~ ill
lh~tas e, aÚdaclos·tmente, pu- trcF>preção e murmuro a frase 
·hlicam ·livros", passando por irrepresável e que é uma homc
'l>umidades numa terra de anal- nagem ao cintilante coestadua
:fabetos mas onde. pRtadoxal- no: Geraldo fez mem ~::n ~han-
lnente, tod'V o mlL.~do é doutor.:. . dona r a politica. Quando chega
-QMon1pulando bo~• massa nao rã o meu dia, meu Deus? 
t--~----------~~~~------------------------------------

_*- F/ 11~~- ~ .R~ -' ~ 
~ -1tti-~ 
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"DISSíDIOS COLIE,T'IVOS DO 
TRABALHO'' 

de Geralldo Beoorra de Menezes (21} edición). 

Por el 
Dr. HECTOR GENOUD 

Secretario del Juzgado Nacional 
de Pr.ilmera Insta.nci<a .d 1 Tmbajo NQ 3 

Decir que el prestigioso tratadista y magistrado 
IJrasileií.o Dr. Geraldo Montedônio Bezerra de Me· 
nezes ha enriquecido con un aporte de exce.,ción 
la ya abundante bibliografía laboral no es, en este 
caso, una galantería complaciente sino un acto dQ 
justicia clesnudo de to lo asomo de hipérbole. 

Esta obra presenta aspectos que hacen que su 
interés se acentúe para los que tenemos como norte 
de nue tras inquietudes cl Derecho del Trabajo. Y 
son princjpalmente: la grau claridad y el enorme 
sentido uidáctico con que han sido a bordadas la R 
definiciones y analizados los binomíos conceptua· 
rns "conflictos indivíduales"- "conflictos colectivos" 
y "eon flictos de D'erecl10" - "con flictos de inter e· 

• ses", ~i como, muy especialmente, la · exposición 
amplia y detallada de un tema que puede decirse 
que eonstituye la razón de ser de la obra y que 
nos atrae por lo interesante que resulta ver esta 
institución funcionando on la práetica: la eompe· 
teneia normativa. .. 

l-os principios--civilist.M,- -l~~e la. teoría de 
la igualdad y de la libertad contractual aplicada · 

1 
· 

a. las relaciones entre pattes desiguules y la llamn.· 
da. Hrevuelta de los hechos contra los códigos' , 
continuando con una somera refereneia a la evolu
eión operada desde la democracia liberal hasta la 
democracia social, en Ja que, parafraseando a Thiers 
y a. Gurvitch, afirma: "a democracia. mesma será 
ocial ou não ·existirft", para terminar con un ma· 

gistral estudio sobre cl constitucionalismo social. 

c i11icia luego la primera parte, en la que ex· 
pone· los aspectos gcnerales de los conflictos colec 
tivos de trabajo y Jus diferencias entre conflictos 
jurídicos y conflictos económicos y entre conflictos 
colectivos y conflictos individuales múltiples en el 
Derecllo brasileíío y en ei de Italia fascista. Entra 
a continuación de lleno en el estudio de la compe 
tencia normativa y analiza sucesivamente sus aspec
tos constitucionales y legales y la facultad de re-

presentación de los sindicatos. 

L,a segunda parte examina la competencia nor
mativa en relación con el régimen democrático; la 
tercera contiene abundante jurisprudeneia y la 
cna.rta transcribe la legislación vigente al respectoJ 
terminando la obra con un anexo dedicado a las 
estadísticas. 

LA COMPE.TENOIA NORMATIVA. CONOEPTO 

AJ10ra nos detendremos algo más sobre lo que, 
como ya hemos dicho, constituye el aspecto capi
tal del libro: la competencia no't'mativa. 

Se trata de un concepto que. sin ser desconoddo 
en la doctrina, resulta totalmente novedoso en 
nuestro medio jurídico, tanto eon . .,tltudonnl como 
legal, en su earácter de institución de Derecbo 
positivo. 

FRANQUEO PAGADO 
CONCESION ~ 

TABIF A REDU CID-A. 
CONCESION N«í 1238 

~.Qué es la competencia normativa '~ Podríamos 
definiria en forma suscinta como el poder conferi
do a los magistrado13. de crea.r en determinados 
casos la norma que ha de aplicarse para resolve~ 
los conflictos que caen bajo su jurisdicción. No 
hay duda ele que este coneepto ba de resultar 
disonante para aquellos oídos acostumbrados a un 
solo tipo de lenguaje jurídico, o sea el que se 
aferra a la ortodoxia liberal que conci11e como abso
luta la división tripartita de poderes y, partiendo 
de Montesquieu llega, a través del Código Napo
león y demás instituciones conexas, h~sta nuestra 
América con Fl·eitas y V élez Sárstield. Para el 
critel'io demoliberal puede sonar incluso a blasfe
mia semejante coneepto. 

Pero, la hor~1 ::social ha 11 gado; por <'llo no podrí:t 
fkd más opol'tuua m más t iz la rrnse, transC'npta 
más arriba, dcl eminente mngh;rrado autor del 
libro que coínentamos y que os !Jueno repetir pflra. 
no olvidar: "la democracia 5 tú . o r ia l o no ex i -
tirá". 

FUENTES Y LI:MITEIS 

Al referimos al ol'igen de la. competencia nor
mativa es útil recordar algunos atisbos de la mis
ma que pueden ser observados dentro de los siste
mas libcrale ; así la oblignción ue los jueces cl~ 
falia r aun en caso de s.ilencio de la ley: ya sea 
aplicando leyes análogas o los princípios genera
les del Derecho, ya sea basándose en la equidad, 
lo cua1 ha conducido a una veruadera estructura
ci0n normativa por parte de la jurisprudencia, 

·negando a vccos a exceder el marco de su finali
dad al configurar lo que en algunos pa.íses se ha 
clado cn ll[lmar, no sin un dejo de ironía, "el 
gobicrno de los jueces". 

La función que nos ocupa, en cambio, es total-



mente distinta: su origen estú cleterminar1o v deli
mitado por la letra expresa <le la Constitu~ión y 
de la ley. Así el Art. 123, Par. 2 de la Constitu
ción Brasilefia de ~946 encomienda a la ley la. 
especificación de los casos cn que las deeisiones 
en las controversias colectiva poclrán establecer 
normas y condiciones de tra bajo. Esta prevision 
se ha visto concretada en el Art. 766 de la C'on· 
solidação das Leis do Trabalho, que dispon que 
"nos ilis ídio sobre estipulação de salários, serão 
estabelecidas con lições que, nssegurando ~nato sa
lário aos tra halhadores, permitam também justa 
retribuição às empresa interessadas'. 

El anáJisis ·de esta. pre~eripción legal, que eons
tituye el punto de partida de la instituci 'n a que 
nos referimos. nos permite. cxtracr las abei as y 
ordenadas que fijan con toda precisión cuáles sou 
los casos en que procede: por lo pronto, queda 
eliminado uno de los grandes grupos en que se 
dividen los conflictos labo ·ales, ya que sólo existe 
competeneia normativa p:~.ra los conflictos colccti
vos y no para los individuales y dentro de aqué
llos, a su vez, solamente en los de intereses, con 
exclusión de lo de Derecho. Pero los límites son 
más estreehos aún: no todos los conflictos cole c· 
tivos de intereses caen bajo el poder normativo 
de los magistrados del trabajo, sino exclusivamente 
uquéllos que tienen por ohjeto la fijación de sala
rios, materia é ta que constituye el presupuesto 
indispensable .para el funcionamiento de esa atri· 
bución. 

Oabe sefialar una limitación más: las decisiones 
normativas deben referir e exclusivamente al sala
rio profesional de los interesaclos o de la catego
ria o gr mi ) qu litit,?U y no al salario núnüno, 
el cual es fijado por ley y no puede ser clisminuíclo 
-ni aún por la sentencia colectiva- (Art. 76, C. 
L . T. ) , de lo que se deduce que la decisión juui· 
cial puede únicamente clisponcr mejoras en las re· 
muneraciones; sicmpre superiores a. dicho salario 
mínimo. 

E:n cuanto al grado, la competencia normativa 
sólo es atribución de los Tribu ales Regionales 
(segunda im:tancia) y del Tribunal Superior d '1 
Trabajo, ya qu lo de priruera in&taB •·ia (.Tun ""~ 
de Oonciliación y Juzgnmiento) no pucucn 'nten· 
der en conflictos colectivos. 

EFECTOS 

El efecto de las sentencias normn ti v as no si em· 
pre se limita a las partes en conflicto, ya que, eu 
determinados casos y una vez cumplic1os dctermi· 
nados requLitos, puecle ser extencliclo a todos lo 
empleados de 1a misma catcgo1·ía ' gramio. (Art~ . 
868-871, O. L. T. )'. 

Debe sefialarse también quo la sentencia norma· 
tiva no causa estado, ya que su vigencia es tem
poraria y la duración de la misma es fijada por 
el Tribunal, sin que pueda ser uperior a cuatro 
a fios (Art. 868, uibidem"). 

Este somero examen ha de servir, esperamos, 
para dar una idea aproximaçla de la importancia 
que reviste, dentl·o de la estructura jurídico-laboral 
del país hermano, este importante in trumento pro
cosa!. Se basa, en forma esquemática, en las ense
fianzas del libro comentado, pero lo que aquí hemos 
dado en apretacla síntesis1 sin otra finalidacl que 
la meramente informativa, en la obra de Bezerra 
de Menezes lo encontramo en forma de exposición 
luminosa, didáctica y preci a, seguida, n beneficio 
de la clariclad, por un conjunto ele texto jUTi pru· 
denciales, emanados en su mayoría de la misma plu
ma del autor y que contribuyen a que el lector 
pueda tener una noción acabada de la naturaleza 
jurídica de esta innovación que tantos beneficios 
ha. reportado .para el progreso del Derecho ocial 
Brasileii.o. 

Por todas estas cua lida des creemos no exagera r 
si afirmamos que este libro, por sí solo, basta para 
justificar el prestigio de que goza e11 el cúntinentc 
el ilustre magistrado y amigo a uyo esfucrzo e 
debe. 

Buenos Aires, a 27 de abril d 1951. 
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O novo . livro de Geraldo Be
zerra d·e Menezes .-

_, 
Ainda ccôam os aplauso;:; com ''Homens e I déias á Luz da Fé'' 

que foi recebido o livro de es- con:st.ítue uma belíssima coletã
tréia de Geraldo Bezerra de nea de artigos, discursos e con
:\Ienezes: "Ilom ns e Idéias á ferência!:, dentre os quais mui
Luz da Fé", prefaciado por tos escritos e pronunciad os ha 
Levi Carneiro, da Academia mais de um lustro, ao passo que 
Brasileil'a de Letras, e,nas livra- "Política Sindical Brasileira" é 

' rias, já se encontra o seu novo um estudo metodizado, uma ex
volume sobre a ''Política Sindi- celente monogratia sobre a 
cal Brasileira" . - ~ noS$ 'ôrganização sindical. 

~ão se diJa que o autor for-~ Matéria ainda pouco estuda· 

t 
me nas filt~das daqueles "que da entre nós, apesar do grande 
1:e dão pre~sa em aparecer". . ( Continua na 6 " ~ . ) 

I 
~----------·----------·----~~11~.-... ~·twJç~o a~ 1n págtna) 

interesse que ües:perta, a crg 

I 
tz ão das classes constituiu 1 

uma das maiores preocupações l 
do govêrno Getúlio Yargas à.es-

1 

de 1~~0, sendo mesmo um dos 
fcutnne~~s m.1is. carateristicos 
da Polltlca Soc1al da Revoll-

1 ção. Hoje, é profundíssima a 
I jnfluência do sindicalismo so-l 
1 b.re as nosas organizações poli· 1 
1 bcas, econômicas e sociais. 
j Todos estes aspectos, alem 
, do prisma histórico e suas di;:e
' t1·izes, são estudados por Geral-
i ~o. Bez~rr~ de Menezes em "Po- i 

hL1ca SmdiCql Brasileira··. Sobre j 
o assunto nada mais comt>leto 

' t:fe publicou entre nós. A obra I 

1

1 do escritor fluminense que I 
preside ha. vários anos u~ dos 11 

tribnnai.s d? ~rabalho .da capi-l 
tal da Repubhca é f1gnra de 

1 remarcado relevo da nova ma-! 

I gis:rah:_ra, tem tido a maior re
pel cussao em nossos meio~ j u ·j 
l'fdicos e culturais. 



Abrf, nestes rli:v. ""m a 
curiosidade que u <l:<~'>UlllO ue -
perta e o inter"··"e qu o nullH.: 
tlo autor ju.:tifil',, ü (1lllmo Ji
\'ro lle Ueraldo il zerra do :.\lt:-
11 zes, intitulado ··Polftir-a ~in·· 
llicnl Bt·a::;ileira. ·• E só fP.chei 
o \"olume - um peq uen e el -
gante Yolumt: de 1::4 pág:na · -
•lepois tle lhe haYer """gotado 
todo o :HllJstanc:: :- c:ot teúào. 

O trabalho llo ju\" m ~""''ritnr 
fluminense Yeiu t nrir1uecer, 
·tlll1 uma. no\'a e \"alí(J.·<J ,. n
tl'ilnlição, o no.·.·, ;1 in•la t "cas
. o p,c:.trimunio o·ullur~l. Trn a 
;e ae uma opo1·tnna. <.: l•Em t>l<:i
horaL1a tt::;e com que o autor "e 
aureF:enta canrli•l:tto <'L li\'re dq
cê:n~ia (1.! ••r-u1f'ira •l•'l D i1·~ i tv 
T1nlu.·trial e Lr."i l:11~rln do Tra
J,alh<J rla Pac.:ul1. de de Direi'!.o 
de _"i terói. 

Os ~pírito<.: 
(• 1'Í0f'O~, 1111 flll 

·r-. :<ob • L· e i 1 

ti' a.·1)€CIO tl<JS 110" " fJt ull -
hl, s ~rJC~iai~. ~'ncn •ra•·:-, 11a 
r 1>1 a de f iend<l·, l~e7.PIT. •1' ~í -
1 z e uma exp ·· 'i"l n r· 1a''? .e 
h ... m rlnC\Illlf'11t,Hln tt.l ]ljf':i:vria. 
tln ><indi ·ali mo •·ntr' n(•:<. 

O auto!' ni"to (• um clef'o::.e:s 
af.l&ta::- rtne L·o. tnmam L'Xih:J·- 1 

><f>, no largo ' rl,\'< J'tidn l'ireo 
cl, no!':~lH; l lra,.:, "1l ~t ntaJHlo 
no ro~tado !luz tt0" •u:Jn« de 
PrtHliPiin .• -fio tr·.tr. no peito, 
comn mell.tlha cl~> honra, a c-ha
pa <1e earr 'r~u or tle jrnc·.L 
n 111 e i a. l n v ora a :unnr: 1 ac1~ 
clnR me.· ·e.·. Ri ;1, 111: t•~t· iu é 
• cnso rr ntroY•·t· id,. mns não 
:•1 f.<a tlP ::1..'11<1$ I c' IH'-1 . '1':'\.JT'-

], 111 nrl :<te C'n1 ·n. n p ~io·:i.o (le 
nrquiYisül nn mero t•olt Pio ta
dot· r1·' nomes, f:ttn~ ~ (!atas. 

Asf<im. sem pt>r,ler 1le 1·J:;:ta. 
n. realicla•lc ohj<'l int •l sf'u !;

turlo, :1f''Sll'ne a fun•Jln tl a re!-i
pon!'abiliflade de ·dt.ico, a.o 
analisar o mPio e a í·poca ~1:1 
que se prnce!'sou o mo ·imt:n
to l:!indicalista 1 .\1 p .. tf;; . 

.o\.comp:tnh:t a hiH(•ria tl<>s~e 
m lVim nto r:lesdf' a SiHI. origPJo1 
Pm 1!10~1. com o Dcereto n: !!í9, 
rle G dP, janeiro 1larlnele aHo, até 
á última fa.se ele -:un. C\'oluc;:fío, 
•lentJ'O ela~ conquis;tns e rr>ali
z~,.·õ~>s soe;ials do E!<tatlo ::'\ovo. 

De. c P ~>-lhe o . iF:tf! n rle or-
~:1 nizat;:ão insp[ra o) 1 ( • ·lH -
l'smo po1ftico do l'~"nlo XL" e 
•no~tra as l'azõel'; de sua incnn
f'i>'tênC'ia ou in ficácin. antes 
do a 1Yento da TieYolncão de 30. 

_ •fio esquece a t'eforma con~
titucional ele 1923-::!il. que :J.ssi
nalou, com o art. ~1, n. ::!S da 
no,-a arta. políti<'a, a primei-
ta. rea<:ão contra n l'<i.·temn. in
rlividuallsta rlo "laL ~ez faire" 
I" o seu absentismo estatal 110 
dnntínio econômic-o. 

E pros~egue na eXl)J:l.nru.:ão 
1la t~>se so1Jre "polftlr>a sindieal 
ht·asileira" enum.:ranclo as c1i
ft>rentes etapaR ele sua forma
cão na Repúhlica XoYa, a co
·~1P('ar pelo Decreto n. 19.770, 
de 19 de marc:o r1e Ht:ll, o qual 
J'Pgulou a sinclicaliza<;iio das 
classes patronais f>}JPr:lria:f':, 
c-hamando-as R. uma colahora
Piío ""111 os pod reR JH.íhlicos na 
nov.1. organizac::iio ~ocdal. 

Focaliza o Dect·etn n. 24.694, 
tle 12 ele julho clP Ul34 .. oh o 
rlu11lo pri~ma r1a ·• pluralirlado" 
e ela "autonomia" do~ gJndira· 
los. e dif'cort'fl em torn0 d::~s 
ní.rias PT enogativas ~in di ·ais 

v a. '-E>guradas pela Con!>tituição 
tle 1 n:::7. 

Chegn. o anto1·, no cap. r'\- tlo 
f'P11 trahalho, ao e~tndo rla úl
tima !8 se dt> nosl"a ot•gan i:mci" o 
sinfliC8,), ~Om O De~rf'tO-]ei n. 
1 · 402, di> 5 ne julho t]P J !]4.(1, O 
nn~J estabeler·f! o r g f rne de 
c; i~ r1 ica to ítn i c0 J'e\·e~t i O o flos 
tt·~·.c; poderes que lhe . •In atri
hnid.os: o rep!'e!'>enbtin>, o nor
nuttlVO f' o tr!hntário. 

Ptecede ús "conclUF'Õf'<>" na 
tel"e um e ·celPnte capftulo so- 1 
llre '·conYenci1o rnleti\·a de 
t~·al?~J~o no Dit·eito . oci.<~l BJ·a
F'Ilen o ~ !'leg·ue-f':r-lhe o texto 
<1~ .atual legislaçcro ~olJt·e a mR.
let'J:-t. 



LlVROS NOV 
"PoJitica Sindical B~asi .. l1 

I eira" -- Gerã:ldo Bezer
ra de Menezes - . Livraria 
Educadora 

t Á ll Vl'O .. Polnica S.ndical Brasl.lei • F d2.do á publiCidade pela Livraria 
EducG.d.ora € dt> autoria do .Sl'. uHaldo 
Bez~rra de Menezes, presidente da 
·Segunda Juma d: Ccnciliaç:ã0 e Ju!-

A game-nto , d-esr.a c~p1tal - sl.lrgf' .;om 
as oondiçõ::s mcfssárras a um granae 
êxito, que ~ pelo seu valor in U'iUEeco. 
ccmo -!Xpos.ção do sindice,lismo nc 
Brasil princ:palmmte de 1930 ate c.'l 
nesses dias, quer ainda pela sua opcr· 
tunidade. Nele s.e encontram observa· 
ções sobr€ os princípios legais e dou· 
trinários do nosso sind:ealismo. ven
do-se a,li assinaladcs, expo-stos e di.s-
cLltidos, os vário.i aspéctos do proble
ma: - o sindicalismo no mecp,m.sm o 
canstltnci<mal do r-egune, a estrutura 
sindical, enquadra:menw, situação das 
associações Pl'o·fisslcnais não reconhe
cidas, imposto .siildical, personallaade 
jurídica dos síndica tos e con.sid-eraçóe.s 

I 
em torno qa fut·ura 01 ge.mzação ~~n
d1cal da. a'g.ticultura • e da peçuária. 

E' de se ressaltar o ·· minucioso ~ 
' c<:mpl-eto ·capitulo .s<:br·re a oonvenção 

col-et1va de trabalho no Direito Socail 
Brasileiro. Em apêndice, foi pubhcada 
roda. legislação sinclical. u que s-erve 
de elemento de valiosa consulta pal\à' 
vades os 'i.nve:ressados na matér:a. 

Os dirig.ent€s das as.sc~iaçóes pro· 
fissiona i.s muito o aprec1arão, ccmo 
ainda os estudiosos do direit-o soc:Rl 
e, partícula rmente, da smdlCUl!Za ;ât 



• l,!~ =~~i:l~b~:tiieir~ li 
, ... ., .-~ · Dayl de Almeida .. .. ·] 
I .. Estudando a gl'\nese e a lo primeiro homem de col'a-
\ evoluç;ão do sindicato em gem. <!Lte surgisse. Poucos I 
I 

nossa terra - desde o inci- anos mais tarde vim a com-
piente espírito cooperativis- preender a lóglca secreta de 

1 ta de caráter quasi privado ' tul afirmação. On pata de ca-
dla fase anterior ao movimen- valo, ou destruição da dog-
to revolucionário de 30, até mática liberal. It.1ra os jo-
a3 úllimas conauistas do cs- vens quo não conheceram o 
pirito corporati;o que ani- fascinio farisaico dos místi-
ma a Carta de J O de novem- cos d~ lei, o dilema seria fá-

) "hro -- o livro de Geraldo Be- cilmente resolvido: alijar os 
1 · zen·a de Menezes é um tra- dogmas ·que para eles nada 

balho digno de nota . signiliCia vam . . . Mas para os 

Roteiro exe·gético c seg-uro, 
onde o autor r·evelta a força 
de sua cultura moderna, 'Po
lítica Sindical Brasileira" h a 

; . . d& s.er, na bibliogra.fia naclo
i · nal s.obre o assunto, um livro 
' indispensável quando, confor-

tados pelo seu exemp1o, sur
girem outros. r.endo-o Jaten· 
1.amente, O.e sua.3 páginas vem 
á eonciência do leitor u.ma 
nítida impressão de equilf· 
'brio, segu.rança e imparciali
dade - diremos me mo que 
mn tanto fria, mas que assen
ta não só com -o gênero da 
Qlbl·a, como o cargo do autor. 
Gera1do Bezerra de Menezes 
é juiz. Seu livro é de histó
ria e exe~ése. História sem 
pretens~ o geuésica e exegése 
sem cô1· doutrinária. 

O autor e3tuda a evolução 
legal do sin.dicaHsmo brasi
leiro sobre os seus documen
tos marrantes e prende-se a 
elE~, esclarecendo-os :í luz da 
jurisprudéncita. Raramente 
se vale da controvertida dou
triaa sindical. E isto, si bem 
que prive o livl'o de uma ri
queza imponderável, lhe dá 
um cunho a)Bolnto de veraci
dade e o transforma. em bús· 
sola d~t certeza ptélra todos 
os que pretendem conhecer 
o~ passos progressi!"':.as do 
llosso sindicalismo. 

Valendo-nos de uma classHi
ca6to didascálica dag obras 
ci~n titicas loca li: ~·mos o li
vro de Geraldo Bezerra de 
Menez~ entre as obras rles
crítivas. Não é hem uma téEE' 
e não c.hega a ser uma apolo
gia. 

Cumpre aindn, antes de 
terminarmos esta ~qwr~r.iação 
render um preito de homcna
gent aos jovens juri3tas bra
sileiros, pols o ..tS utor de •· Po
lítica Sindical tasilei;:a.. di
gnifica os seus pares e abriu 
1)ara si a estl'adta fascinanle 
da conf'agração pela 'itGria. 
Qne o seu exemplo seja hnl
tado e o Brasil .3crá c1í~110 de 
suas fronteil as. 

De certa feít a, ~n dias de 
DOSS:L menüüce, ouvimo::; de 
um seni1or re>peitavel a cate
górica assertiva. om sabor 1 

ma;;ic;tral, de que o pro;)le- I 
ma proletário ainda ~Seri~ 
resolYido a puta de cavalo pc- . 

calvos, mesmo dos brasileiris
simo3 "republicanos históri
cos ·•, para aquele.s f!Ue jul
ga vanl. o Estado como um 
simples policial-maior, a pata
de cavalo et<a o ·único pont-o 
digno de ser levantado .•• 

Estes não podiam compre
end{>r que a proletarização 
gradual das massas, gerado~ 
r a de grupos profis3io..nais 
com fundos inte1resses pecu
Uares, bem como as crises tra
zidas pela máquina diante 
do "Iaisse.z fairc, Jals;sez PilS· 
set•, Iaissez aliei.'" do libera
lismo - criára ta.bismos entre 
o capital e o trab~llho, que 
sóm~nte o reconhecimento pe
lo Est eLo dos pruridos unio
nista~ e reivindicadores das 
classe.c; poderia resolver .• ·. 
Pouco se lhe3 dava que hou
vesse soad·o a hora do Sindi
cato. Ntí.o se a.blalaram dian
te dos trabalhadores COIIgre
gados, senão para pedir ga-. 
rautias policiais. Homens de 
semelltante mentalidade só 
poderiam escolher a pata dcrs 
cavalos como corretivo ... 
Enaram, no entanto. De· 
simples grupos de carater prí
yado e cores revolucionária$. 
os ·Bindica tos evol uiram até 
imporem-se na ordem públh 
ca com força política. Surgí~t 
ü modt>rno Corporativismo. 

_ Fe~-s0 sentir como um dos 
imperatiYos do século, no di
zer de . ranoilef'icu. o saugne, 
QUe rrí<t má rtir~s e solidifi
ca idéia<;, arg;amas::on estas 
conf'!ui:tas. 

'o Brasil ~s coisas se pas
sariam de moclo diverso. TC'r
ra onde o capitalismo e a 
grande indústria mal chega-. 
ram ao caminho da viahili
dl:tdt>, terra onde o patronato 
jámaig teve o cunho detestá
Yel ''a~ grandeJ sociedades 
anônimas, mns antes conser-

~ von-cte uoc:; moldes pa triar
cni: nor forç<t c1a nos!':n sP-
nl 0''ÍSn'0 rural - e ainria 
pelo P~pirito conformis' a e 
emori-:-o do tJJ~:lsil<'iro. não 
cte n ti mo· a n "'c e ~sid a de de 
rhi~o·oar a massa umorfa dos 
fi·ah lh1don:·.·, pela l',imples 
raz:lo de nJ o !"e ter cht org-3.~ 
nízarlo rll~r:t lutar, pois náo 
sahia o rtue pedir· ... Ao con
tl"árin rlo fltlB ~e pao;sava em 
tJlla>ii todos os paises hHlns
trializn do~ e capitalistas, a 
noss:1 lf' ... i~lação sock=tl ante
cede-u as agitações reivindi
catiYa". P o E~tado desceu 
ao trahalhador antes ctue e '3C 
sentic;s~> nece.so:;idar.le d.e subir 
até e!~ 1111ma Oll.G!\ de revol-
ta. -

Hoje o Brasil se encontra 
entre os van~uardciros da po
lítir-a social. Infelizmente, 
porém, o nos!:o povo ainda 
nào possuia um livro sé1•h e 
hone.;to que yersasse tal ·tlS
cunto na mais caraterfstira 
de suas facE>tas: - o sindi
cato . Foi, poi , com pra ~er 
rtue termittamos a leitura de 
"POlítiNI Sindical Tira:-;i'Pi· 
1a". C0m ~le o ~eu 
ralrlo B'i'zerra ele 
deu-no o que nos 
- a rimcira olHa sistemát' 
ca e comp.letn Rohre o 
f'ali:;mo brasileiro. 

JJ 
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-No Mundo dos Livros 
"POLITICA S IN D l
CAL BRASILEIRA ''· 
de Geraldo Bezerra de · 
Menezes -- Rio 

O livro de Geralllo Bezerra 
de ::\Ienezes sobre a "Politica 
Sindical Brasileira" é desses 
que se Jêm com grande provei
to e interesse, tal a exatidão 
e clal'eza dos conceitos emiti- · 
dos. Feliz o esboço que tracc
ja da rapida evolução do nos
so movimento sindical. resa1-
lando-Jhe as características 
fundamentais. 

Xenhum outro titulo qua
drnria melhor ú obra. Entre 
as irrecusavcis conclusões a 
que chegou se destaca a de que 
a nossa organização sindical 
vem sendo moldada pelos prin
cípios gerais que tem norteado 
a política nacional. 

Os multiplos c complexos 
problemas concernentes à es
truturação de no sas classes 
produtoras,· estudou-os, com 
iuteligencia e segurança, Ge
raldo Bcz<.·rra de .:\fenezes. Os 
priocipios dominantes na poli
tica sindical do Brasil e de ou
tros povos fonun focalizado 

'devidamente, sendo desfeitas 
inumeras duvidns que perma
neciam, t•esultantes da inter
pretação ele nossa legislação. 
Fixou e ddiniu a pectos bnsi
co•·. dn oraanização de nossas 
classes produtoras. 

Em sinte c, em l~das as fa
ces da política sindical se de
teve o autor, auc é, aliás, um 
nome conhecido da maJistrn
tura trabalhista, ·por ser Pr-r
sidente de uma das Juntas de 
Conciliação e Julgamento des
ta Capital Tinha, portanto, 
credenciais par a escrever a 
obra que escreveu, focalizando 
o nosso sindicalismo, juridica, 
<>ocial, economica e politlrn
mentc. 



COLU.Ni1 DA 
LIBERD.AilE 

( Mun~a acadêmico} 
(( PoHtica Sindical &asilcira :t 

.,Jqwhimedes Te.1lt·s 
(Uo C.A.E.V.), clu Fn~t.ltb lc• dt• 

Olrt>Jt()} 

Um dos IÍ1ais C1:cant~do1·es 
problemas pm·a o estudioso 
das questões SOi!ÍRio ê, sem fn .. 
vor. o exame~ e a rmálise da <•f• 
ganização e !unçi:o do& :::in :lica4 
tos de class::il. 

l ·a erJoca de tra:r..siç:ao (J llG 
passamos. quando duas cor .. 
reates socittliblas ie cebatem 
em. dis;)Uta do hnl)<:'•rfo de ouas 
ld~i3S1 têm as classes proJ~tti .. 
v::~s da n«ção relevante papel a 
dersempenl1ar no cenârio públi· 
C.:>. 

~ó;J, até c~rta ápoca, por 
r~zoes desnecessárias de aquf 
Clh:u·, fecháramos, com h,~~osa· 
tez, os olhos ás tra.géd.ir> s qua 
se desenrolavam no mttndo 
permauece~c1o surdos ás Iegiti! 
mns Hsvirações f.e uma classe 
desprezada, ~·epu.~iada e por 
que 11ão 'iizer, mal vi~tn., nada 
fazendo no t.~ndflo <=e r..~·regi .. 
m_entar os tra::;alharlares, orga .. 
mzando associdÇÕG~ e s1nc:ica· 
tos q'te, _ tlisciplinando seus 
elementos, cooperassem r-ara 
uma melhor St"-!"Jção do~ pro• 
blemas vitais á Hartonalictade. 

Sob o falso prete.r.to de CJUe 
não possuíam·.>s uma. elite ope .. 
rária, as l)uesUíes t'ltinentes ;;os 
trabalhadores eram E>'"!h,cJOna• 
das a golpes de f::Spnda., set:t 
nunca pr~ocuparem-~;, o:J no~· 
sos dirigentes em resol,'eJ·, com 
justiça e ac~rto, seus aflitivos 
problemas econômicos. Só co1n 
o advento da RevoJu~ão d"' 3rj 
pensou-se em organizar uma 
legislação trabalhista, . in!'tita .. 
indo-se órgãos próprios a t~.li;; 
l. té 'CQ 

Essas as verãatm!!fliílntii;~ 
assaltaram após termos 
"POLiTICA SINDICAL Rl{A .. 
SILEIRA 1

', de autoria t:ln til'. 
Geraldo Bezerra de l\Icm.1z.;s. 

Moço culto, devotade ao 
estudo da dificflhna flil' cfa 
sistematizada por Comte, de• 
sempenhado com acerto P al .. 
to critério a~ importantf:r. íuu .. 
çe>es de presidente da 2" Junta 
de Conciliação e Julgarr.ento 
do Distrito Federal, fez obra. 
digna de ser meditada. Crite• 
rioso, procurando o testemun~1o 
dos mais insignes mestre~ pE..ra 
corroborar . suas asserções, his• 
to ria com felicidade, comen • 
tando e criticando, a· formação 
da nossa polfti~a s!ndical. 

Dr. Bezerra de 1\feneze:::. a 
quem muito prezt>rnos, em ~cu 
trabalho, além de mosb·ar in· 
vejavel erudição, que mr;ito 
lhe recomenda par:t o exerci· 
cio das funções que te:r. na ius
tiça trabalhista, pr(•Va he:n 
que fez jús ao que n. sel~ res
peito escrevera Oliveira \ :c:t,.ll 
sobre o seu. livro "Homen!i. o 
Idéias á Luz da Fó". Pul,li :13 .. 
ta católico, inicia o r.1 7Pl au· 
tor a sua carreira liter:'irfa por 
um ato d~ fé, escrev«..ndn t1 :.~1 
lh-ro de combate em pro! do 
seu ideal". 

Publicando agora "PolEica 
Sindical Brasileira", continua 
Bezerra de Meneze~ a traieló·• 
ria brilhante iniciada c o m 
aquela J)abltca<;ão. Ilm·deiro 
(le um nome digno e fi .. 
lho de um sábk, nAo ('oJeria 
deíxar de escrever rum l~tra::t 
de ouro .seu nome. na h~~tória 
da velha ·"'rovfncia, berço de 
ilustrE-s br~sdtiros. 

Poder-se-t., no tf'rr~nc GI,U• 
trinário. discordar ~a -•tientn.• 
ção de oeu trabalho, mas n:to 
se twde negar qu., é tlo prÓ•Ju
t·o de acent;.ado estt..do e rjue 
sen autor, ~-em tra!r sua for• 
mação mora!, ru llLOU o que 
pensava, uão r,e prtccupnndo 
com 03 aplauaos da. 1 J..:téial 
registrou suas im)H"t.Ssõe.; coll 
sinceridade, taler. to e 1 ec'lul:a
cida honesttdade m.:-ral. 

-~to ~:~ ~~'"'- }(~) .:;tJ G{ ~ 
~ -19JI, 



POLÍTICA SINDICAL BRASILEIRA 

de GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

São palavras recentemente dirigidas pelo Ministro Marcondes Filho aos 
trabalhadores nacionais : O direito sindieal constitue um dos fundamentos de 
nossa organização política. Em seguida, acentuou Sua Excelencia ser imprescindí
vel ' 'difundir os principias em . que o Brasil assenta a sua própria estruturação." 

O livro PO~ ÍT I CA SINDICAL BRASILEIRA, de autoria do 
Dr. GERALDO BEZERRA DE MENEZES, dignissimo PRESIDENTE DA SE
GUNDA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DO DISTRITO 
FEDERAL, constitue estudo completo sobre a sindicalização no Brasil. 

Pelo autor são examinados, alem do prisma historico e suas diretrizes, 
todos os aspectos do problema sindical, tais como : o sindicato no mecanismo 
constitucional do regime; a estrutura sindical, o enquadramento, a situaçao das 
associações profissionais não reconheoidas, o imposto sindical, a personalidade jurí
dica dos sindicatos, as bases da futura organização sindical da agricultura e da 
pecuaria, convenção coletiva de trabalho no Direito Social Brasileiro, etc. A obra, 
em apendice, traz toda a legislação sindical brasileira. 

PEDIDOS A 

LI R AR IA EDUCADORA 
EUGENIO BRAGA DA SILVA 

RUA S. JOSÊ, 17 .. ---.. ---

Preço do volume .. · .•..... 

OISTRIBUIÇÃO INTERNA 

RIO DE JANEIRO 

Cr$ 20,00 
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"POLtTICA SINDICAL BR.~SILEIRA" 

(Livraria Educadoria - Rio, 1943) 

OPINIOES DE PROFESSORES E JURISTAS BRASILEIROS: 

Prof. J. PINTO ANTUNES, catedrático da Faculdade de Direito de 
Belo Hori~onte, e, mais tarde, da Faculdade de Direito da Universi
dade de Sao Paulo: 

"Recebi1 há dias, a "PolÍtica Sindical Brasileira"; -de sua au
toria. Li, toda, de um só fÔlego, pelo prazer intelectual que ~e pro
porcionava; e é ainda sob esta esplêndida e indelével , impressao es
piritual, que me deixou, que venho trazer, ao ilustre juiz do traba
lho, os meus cumprimentos e melhores agradecimentos pela obra que me 
ofereceu. Reitero meus cumprimentos pelo sucesso intelectual da sua -
mon~grafia11 {Belo Horizonte, 6 de maio de 1943). 

Do Ministro vlALDE1'1&R F~LCÃO, do Supremo Tr'ibu_rlal Federal: 
"Valiosa dissertaçao sobre "PolÍtica Sindical Brasileira11 , que 

muito honra a cultura e inteligência de seu Autor" (Rio de Janeiro, 
8-4-1943). 

Ministro TOSTES ~LTA do Tribunal Superior do Trabalho: 
"Li a sua excelente dissertação sÔbre a "Política Sindical Bra

sileira". O tema foi .-muito bem desenvolvido e nada escapou a seu e
xame feito numa linguagem arejada, . concisa. Tenho, por isso 2 o livro 
à mão, pronto para consulta e todos os que estudam o nosso direito 
social farão o mesmo, com grande proveito". . 

Dr. DORVAL LACERDA Procurador da Justiça go Trabalho: 
"Preciosa tese onde o autor se revelou (nao a mim, que já o co

nhecia bem através de suas primorosas sentenças) um profundo conhece
dor do Direito Social" (Rio, 15-4-1943). 

Dr. HELV~ÇIO XAVIER LOPES, ex-Presidente do Instituto de Aposen
tadoria e Pensoes dos Empregados em Transportes e Cargas: 

~ 11./icabei de ler sua obra sÔbre "PolÍtica ~indica! Brasileira" e 
desejo expressar-lhe meus melhores e mais sinceros parabens pelo seu 
magnÍfico estudo. De há muito aliás já me habituara a admirá-lo pelos 
·seus artigos de doutrina e pela segurança de suas decisÕes cooperando 
com gragde brilho para r~pida implantaçao da Justiça do Trabalho em 
nossa patria11 • 

Dr. SEGADAS VIANA, Procurador da Justiça do Trabalho: · 
11 0 interessante trabalho 11 Po1Ítica Sindical Brasileira" vem rea

firmar o justo conceito em que o Autor é tido, de figura .brilhante en
tre os que se dedicam ao estudo do Direito Socialn. 

Pro f. EVERARDO BACKEUSER: 
11 0 autor do claro e qe_m lançado volume 11 Po1Ítica Sindical Brasi

leira" s~ está tornando cada vez mais seguro no estilo e na precisao 
e COQcisao dos conceitos. ~ste livro, de meu brilh~~te confrade -e con
terraneo, tem as características de um livro de mestre, deduzido com 
lÓgica; os capÍtulos evoluem historicamente, desdobrando-se ao mesmo 
tempo a doutrina de modo a ser apreendida com facilidade por técnicos 
e leigos" (2-6-1943). 

Desembargador TOLEDO PIZA, do Tribunal de Justiça do Estado do 
.Rio de Janeiro: 

"Li, de uma as~entada, o seu belíssimo trabalho "PolÍtica Sindi
cal Brasileira", que é mais um reflexo e dos de boa marca do seu ta-
lento e da sua grande erudição. ·' ' 
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·Neste livro primoroso, o escritor brilhante de "Homens e Idéias 

à Luz da Fé" cede lugar ao jurista, cuja mocidade fecunda cad~ vez; 
mais se afirma em benefÍcio das letras nacionais. 

Meus parabens pelo seu grande livro". 

Dr. HIROS~ PIMPÃO, autor de diversas obras especializadas de 
Direito do Trabalho: 

11Li "Pol:!tica s;ndical Brasileira" de Geraldo Bezerra de Mene-* A , zes com grande interesse certo de que haveria de colher de suas pa-
ginas as liçÕes edificantes que soem defluir de sua ~Ólida e bem for
mada cultura de significativo expoente da nova geraçao de juristas 
patrícios. O nome do autor, o seu talento, a sinceridade de suas opi
niÕes eu já os conhecia através da leitura que a "Revista do Trabalho" 
me oferecia de suas judiciosas opiniões proferidas em dissÍdios leva
dos à sua apreciação na sua ·alta e dignificante qualidade de Juiz do 
Trabalho. . , . - , ' _N1nguem, de reta ~ntençao, podera negar ao livro e as suas con-
clusoe§ merecimento incomum, mormente considerando-se a falta de o
bras desse quilate em nosso paÍs11 • 

Dr. C~LIO GOYATÁ, professor da Faculdade ·de Ciências EconÔmicas 
de Minas Gerais: .. .. 

"Quanto á 11Po1Ítica Sindical Brasileira", desde há muito tempo, 
já a possuía em minha bib!iotecaÊ poks é livro que recomendo aos meus 
a~unos na faculdade d~ Ciencias conomigas de Minas Gerais, quando 
d1sserto sobre os slnd~catos na legislaçao brasileira" (Belo Horizonte, 
12-4-1947). 

D!. NEWrON DA SILVA LIHA, ex-presidente da Primeira Junta de Con
ciliaçao e Julgamento do Distrito Federal e membro do Conselho Regio
nal do Trabalho da Primeira Re~ião: 

11 0 livro encerra uma esplendida síntese histórico-analÍtica do 
movimento sindical no Brasil". 
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"POL!TICA SINDICAL BRASILEIRA 11: 

(Livraria Educadora - Rio de Janeiro, 1943) 

OPINIOES DE PROFESSÔRÉS E JURISTAS ESTRANGEIROS: 

Prof. CARLOS R. DESMA!itS, da Faculdade de Direito de La Plata, 
Argentina: 

"El trabajo que Ud acaba de publicar, pene de relieve sus coa
condiciones intelectuales y su versaciÓn en el derecho social. El 
método adootado facilita la bÚsgueda de antecedentes y el orden se
guido contribuye a que todos los estudiosos encuentren en su libro 
una fuente de - informaci6n sumamente- Útil--en -estes momentos de recons
trucciÓn mundial. Por ello me es muy grato, como profesor de la ma
mataria, enviar a Ud mis sinceras felicitaciones 11 • 

D.r. JOS~ CASAL, Diretor do .Departamento Nacional do Trabalho do 
Paraguai: 

11Creo que en este libro Geraldo Bezerra de Menezes no solamente 
se reduce a servir con su· valioso aporte a los estudios del problema 
sindical, exponiendo con técnica y erudicciÓn el desarrollo de la 
sindical1zaciÓn en esta grande NaciÓn Brasilena, sino que además, 
destaca con singular clareza las particularidades que distingue a 
cada una de las etapas del período de evolución de la misma, haciendo 
de esta manera que su 11 Po1Ítica Sindical Brasileirau sea una fuente 
preciosa de sabias experienciastt. 

Prof. MOYS~S POBLETE TRONCOSO, da Universidade do Chile: 
11Sin el propÓsito de halagarlo, puedo expresarle que su estudio 

aborda con prorundidad y brillo el concepto de la sindicalizaciÓn 
dentro de la evoluciÓn jurfdica del Brasil. 

Su obra es por lo tanto de gran utilidad para aquellos que siguen 
la evoluciÓn social de nuestros paises americanos y en especial el 
Brasil, que es la naciÓn mas g~ande de nuestro Continente del Sur. 

He recibido su libro en el momento preciso, cuando estoy termi
nando una obra de gran aliento que se titulará. 11Bosguejo del movi
miento obrero en América Latina", ~uno de cuyos capitules está des
tinado a examinar la evoluciÓn jurJ.dica del derecho de asociaci6n 
sindical11 • 

Prof. TÚLIO ASCARELLI, da ~niversidade de Bolonha e professor 
contratado da Universidade de Sao Paulo: 

"Queira o ilustre doutor aceitar os meus parabens pela interes
santissima monografia que teve a_bondade de me enviar e que muito a
preciei. A clara e aguda exposiçao do desenvolvimento do direito sin
dical brasileiro no q~adro ~eral do direito comparado constitui, real
mente, uma contribuiçao notavel ao estudo do assunto". 

:t;.. .t?r~-~UARDO J -~ COUT~];1 &;.]niversidade ~acional de Montevidéuf 
"Ese r~~ag1:~ en ffiia~zón, desde el primer momen-

to,y también desde el primer momento fué aprovechada su ensenanza. 
SÔlamente sucede que esperaba, para escribir estar páginas, ~o

der enviarle un estudio reciente en 1{ matéria de su especializaciOn 
en la que estaba trabajando desde hac a varios meses. 

~uego de,leer esas váginas podrá comprender u~ con que sincero 
interes he le1do su · bellJ.ssimo libro". ~VI Rt:: -

~Dr. MARIANO R • . TISSEMBAUM Diretor do Instituto de Direito do 
Trabajo e Catedrático de Legislação do Trabalho da Universidade Nacio-
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nal do Litoral - Argentina: . 
ttHe tenido sumo agrado en recdbir su interesante libro titula

do 11Politica Sindical Brasileirau. 
Su obr ue refle a documentadamente el roceso urÍdico o 

rado en. asa epublica, grande y progresista, en punto al derecho 
sindic 1 tiene la virtud de desarrollar en forma recisa 1 s eta 
pol tico-institucionales a traves de su inteli~ente y erudito comen
taria. N Se hará de su libro una nota bibliografica en la R~vista de 
la Facultad de Ciencias Juridicas y oportunamente ·1e enviare el 
ejemplar 11 • 

· Prof. RAFAEL CALDERA, da Universidade de Caracas, autor de "De
racho del Trabajo", Caracas, 1939: 

"Lo felicito mu cordialmente or su obra ue constitu e 
magnifica s ntesis del problema sindical y de su consideracion en el 
Brasil, en las diversas etanas por las que ha transcurrido, a la vez 
gue contiene una informaciÓn de gran valor para los que desde estes 
ueblos hermanos nos interesamos vivamente or la realidad social d 

ese gran pa s"· Caracas, 1 - -19 5 • 

. · Dr. CARLOS M. RAGGI, . Diretor do Plano de Segurança Social de 
Cuba: · ·· 

11Tengo en lugar preferente de mi biblioteca su obra 11Pol:Ítica 
Sind~cal Brasileira11 • _Anrovecho la oportunidad para expresar a Ud. 
los altos méritos de su estudio sobre la política sostenida en su 
Pais en materia de organizaciÓn profesional y el testimonio de nues
tra más alta consider ción ersonal or su ám lia labor intelect 1" 
Havana, 20-2.;..19 

Dr. BERNARDINO LEÓN Y LEdN, Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho do Peru: 

11 Precisamente en los Últimos dÍas de Julio he remitido al I s
tituto del Traba·o de la Universidad de Santa Fe Ar entina desti
nada a formar parte del Libro que publicara esa Institucion, una co
laboraciÓn sobre Huelgas. Como las Huelgas, la OrganizaciÓn Sindical 
y los Pactos Colectivos, forman trilogia inseparable, he rezado el 
tema Sindical; y por lo mismo estoy en condiciones de valorizar su 

· valioso estudio. Lamento no haberlo tenido a la vista antes de remi
tir mi trabajo a la Argentina, porque habr1a aprovechado mucho de sus 
importantes lecciones. 

El cuidadoso desenvolvimiento de la instituciÓn a través de las 
diversas dis osiciones brasilenas las certeras crftic s re liz 
la importancia de su obra" Lima, 9- -19 • 

Dr. LUCI O MENDIETA Y mnlEZ 1 do 'Instituto de Investigações Sociais 
da Universidade Nacional do Mé~co: 

"Recebi su interesante libro denominado 11Po1Ítica Sindical Bra
sileira". En proximo número de la Revista Mexicana de Sociologia pu
blicaremos una nota referente a su trabajo. 

El libro de usted tiene muy estrechas relaciones con problemas 

9 'J 
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sociales que interesan a ~oda la América" (10 de novembro de 1943); 

BIBLIOGRAFIA 

Geraldo Bezerra de Menezes - 11Po1Ítica Sindical Brasileira11 (Rio 
de Janeiro, 127 páginas): 

uEn el presente opúsculo, el autor nos ofrece un meduloso tra
bajo monográfico confeccionado con motivo de su presentaciÓn al con
curso de la cátedra de Derecho Industrial y Legislaci6n del Trabajo 
en la Facultad de Derecho de Niter6i (Brasil). 

Por razones de método la obra se halla dividida en cinco capí
tulos y un apêndice. Los cuatro primeros informãP sobre las diversas 
manifestêciones de- la ~olfti~a sindica~-brasilena en los Últimos cin
cuenta anos, a través del liberalismo de la ConstituciÓn republicana 
de 18 1 de la era iniciada con la revolución brasilena del ano 1 Oi 
de la mentalidad ol1tica de los constitu entes del ano 1 fin -
mente, · con la implantacion del regimen institu1do por la Const tucion 
del pafs hermano, del ano .l937. 

El quinto capitulo trata de la convención colectiva del trabajo 
en punto al derecho social· brasileno, insertándose, en el apêndice, 
una reco ilaciÓn de los decretos-la es dictados con osteriorid d 
ano 193 y tienen relacion directa con la mataria estudiada. 

El autor, como puede apreciarse, analiza y agota el estudio his
tórico de las instituciones sindicales en su pais, abordando además 
con claridad y precisiÓn las distintas transformaciones sociales su
fridas en punto a la materia en la naciÓn hermana. 

El valor de la obra como fuente de información y de estudio pa
ra los estudiantes y estudiosos es innegable. En sus páginas se en
cuentran expuestas las distintas orientaciones por las que ha pasado 
el movimiento sindical brasileno desde sus primaras manifestaciones 
hasta la fecha. . , 

Constituye en consecuencia, una inestimable contribucion de1 
profesor Bezerra de Menezes para todo aguel que guiera adentrarse 
en el conocimiento de la materia en los Estados Unidos del Brasil o 
~ con el movimento sindical de otros pafses americanos."· 

Valerian9...L Lamas~ 
(Apreciação public2-da in Gacet·a del Trabajo - Revista Argentina de 
Doutrina1 Legislaçao e Jurisprudencia- Ano I, nQ v, Janeiro-Feverei
ro de 19q6, páginas 315-316). 
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que~ acaba_~ publicar, :eone h reliéve 
- , 

~condiciones intelectuales. 3 ~ versacion ~el de-
~ . # , I . •. 

recho soéial• jg_ metodo adaptado. f'acili ta la bu.eque-

da ~ antecedentes .z...!!_ .ordem .seguido contribuye..!. ~ 
todOA loi .estudiosoa encuentrem~ ~ libro ~ fuente 

. . . , . , . 

de informac1on sumamente util en estes momentos de re-_.. - - _.,-.-

construcciÓn ~undial. Po~ ~ ~ ~ muy grato, -~ .. 
·pro.fesor ·de la materia, enviar a Ud mia ·sinceras fe11----- .- -:-- - -
citaciones". 

, . 
Jose Casal, Diretor de - . 

do Para.guai : '• 

-n~ q_ue ~ este· libro Geraldo Beze~ra ~ M~~~~r" _ 
~-8o~amente se reduce à - servir eori su valioso aporte 
a ·los estudios. "de1: problema s'inalcal, . exponiendo c·o•_ 
. ,. , - . 
. tecnica y · erudiccion el desarrollo de J.a sindica~iza- · 

, . , - - , 
cion en esta grande Nacion· Brasilena, sino que adernas, 

destaca con singular clareza las partlcula~idades · que 
distingue. à .cada una de ·las etapas del perÍodo da avo-

, . . . 

lucion de la m•sma, haciendo de esta manera que su 
. ~ "PolÍtica - Sindical Brasileira" sea una .fuente preciosa 

. -.; 

ae sabias experienciá's" • 

, , 
,De Moyse....a foblet~ Troncoso, Pr.ofessor Extraordinario de 

Economia Social e Legislação do Trabalho da Universidade do - ~hile: 

"Sin 'el 'propÓsito. de halagarlo, puedo expresarle 
. . . 

que su estudio aborda con profundidad y br111o el ·eon~ 

eepto de la sindicalizaciÓn dentro de 
r!diea del Brasil. 

~ 

Su obra es por lo tanto de gran utilidad para ague-
los eYoluciÓn social de paÍ~es · 
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· "Lo felicito muy cordla1mente · por· su imDortante obra 

aPõlftica Sindical Brasileir~n? que constituye una ma5-
nif1ca sÍntesis del problemà sindical .Y de ·su con81de-

, .,. • J • 

> ~raci~n ·en el Brasil, en las aiversas etapas por la~ 
que ha ·transcurrido, a la vez que contiene una infor-

~ 

~cion de gran valor para los que desde estos -pueblos 
hermanos nos interessamos por la realidad . 
social de ese gran pa!s~ • 

, 
Por razones de metodo la obra se halla dividida ·en 

cinco capí-tulos y un ap~ndice. Los cuatro primerbs 
informam sobre ·las d.iveraa·a manifestaciones de . la po
l:Í tiéa sindical -brasilena en l ·os hl timoa cincue~tà 
anos, a través del liberalismo de la ConstltuclÓn re~ 
publicana ~e 1891, de la era iniciada · con la .revolu-

·cién brasilena del ano 1930, de ' la mentalidad polÍtica 

de los constituyentea del ano ~ l934 y, finalmente, con 
, , ~ 

la implantacion del regimen ·institu~do ·par la Consti-

tuciÓn del pa!s hermano; del ano 1937· 
· El quinto capitulo trata de la,convencibn colectivg 

al derecho . social bra!lleno, . in-
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social de Cuba: 

, .. ,, . . , 
sertandose, en el apendice, una reoopilaeion de los 

decretos-leyes · dictados con posterioridád' al ano 
, I 

19;8 I tienen relacion directa eon la mataria estu• 

dia:da.. · . 
El autor, como puede apreciarse, analiza y 

el estudio histÓrico de las instituciones sindicales, 
I , , 

en su pa~s, abordando. ademas con. claridad y precisi~ 
las distintas transformaciones sociales sufrldas en . , 
punto a la mataria en la nacion hermana. , 

El valor de la obra como fuente de informacion y 

de estudio para los estudiantes y estudiosos es inae-
• i 

gable. En sus paginas se encuentram expuestas las 

distintas orientaciones por las gue ba pasado el mo-
• -.# . 

vimiento sinaical brasileno · desde sus primaras mani-· 
!estaciones hasta ·la fecha. 

Constituye,en co~secuencia, unainestimablã contri-
, . 

bucion ·del ~rofessor Bezerra de Menezes para ·todo 

aquel ue quiera adentrarse en el conocimiento de la 
materia en lo~ . Estados U~idos del Brasil o comparar a 

con el movimento sinàical de otros paÍses americanos. 

a)Valeriano F. Lama 
-==s~e=c::::r==e~t=~~rro te cni c o • 

Gaceta del Trabajo - Revista Argentina de Doutrina, 
Legislação e. Jurisprudência - Ano I, n2 V, Janeiro

Fevereiro de 1946, p~ginas 315-316. 

Do Dr. Carlos M. Ragg~ - Diretor del Plan de seguridad 

"Tengo e.n .lugar .Preferente de m1 biblioteca su obra 

-"Pp~}>t,~~á. ~~:r;JJ-Rat ~~~&~};e,~;~". Aprovecho la .oportu
nidad para expresar a Ud los altos méritos de su es-

tudio sobre la polÍtica sostenida en su PaÍs en ma-
, . . 

teria de organixacion profesional y el testimonio de 
, , , 

nuestra mas alta consideracion personal por su amplia 
labor intelectual". 

La Habana, Febrero, 20 de 1948. 

De Mario ~ la Cueva - Professor de Teoria Geral do ,_,___ .::::=:::::::::=:::::::::::.. 

Estado e Direito do Trabalho da Universidade Nacional do México: 

• 



.· 
por esto y por -' su valiosa monografia, .envio a usted, 

eon m1 agradecimlento, ·mi· más cordial felieitaciÓn". 

. . , 
Do Prof. ~Q.. Ascarelli, ·ex-catedratiao da Univerái-

dade de Bolonha e professor· contratado da Universidade de São Paulo: 

"~eira · o ilust~e doutor aceitar os me~s parabens 
pela inte;essantfssima monografia que teve a bonda-

de de me enviar e ·que muito apreciei. A clara e agu
da exposição do desenvolvimento 'do dir.eito sindical · · 

brasileiro no ~uadr~ geral do direito comparad~ con~ 

titui; realm~nte, uma contribuiçã~ notável .ao estu
do do assunto". 

De Eduardo J. Couture, · catedrático da Univeraidade · Na- , ·-===::===::::::::::::::::::::. =====:::::::::::::=:=; 
.. 

cional de Montevideu: 
r . , · , . 

"Ese libro f.ue agradecido, em m1 corazon,· ·desde el 
., 

Erimer momento, y tambien ·desde el primer momento. fue 
.., 

. apr ovecha:da su ens enanz·a. . ; 

_Solamente sucede que. esperaba, para escribir estas 
, .· 

.. paginas, poder enviarle un e~tudio reciente ·en la ma-
. , , . . 
teria de su· especializacion en la que estaba traba: 
jando ,desde hac'Ía varios meses • 

. · Lu~go de 'léer esas páginas podrá éomprender Ud con 

que _gincero .interés he leÍdo su bellissimo libro". 

·Do Dr. Mariano R. Tissembaum, Direto~ do Ins.titu.to de 

Direito do Trabajo e Catedrático de Legislação do Trabálho da Univer 

sidade do Litoral - Argentina: 

"He tenido sumo agrado en recibir su intere.sswte 

libro titulado "Po!!Pi?~ Sin~ical Brasfle;ra". 
·su obra, que -refleja documentadamente el .proceso 

jur!dico operado en esa RepÚblica, grande. y progres
sista, ·en punto al derecho sindical, tiene la ' virtud 
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