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11 Di cuore mi ralegro con la V. S. 

Ill.ma, no solo perche si dedica con 

tanto zelo e diligenza allo studio 

dei dificili problemi concernentj. il 

lavoro, ma anche perche, militando 

nelle file dell 'Azione Cattolica e 

prendendo parte al governo delle Cqn

gregazioni Mariane del Brasile, porta 

il suo contributo alla dilatazione 

del regno di Dio in mezzo alle anime 11
• 

Trecho da carta de Monsenhor G. B . Montin.i, 
quando Secretário de Estado de Sua Santidade, datada 
do Vaticano, 29 de agôsto de 1949, dirigida a Geraldo 
Bezerra de Menezes pela publicação de "Dissídios Co
letivos do Trabalho". 



Obras Nacionais 
~ DISSIDIOS. COLETIVOS Wl. mA: 
I T BALHO - GERALDO BEZER

RA DE MENEZES. 2.a EDIÇÃO 
AUMENTADA. RIO, 1950. IM
PRENSA NACIONAL. 

Matéria nova e pouca versada entre 
nós - a que se contém nêste livro. 

No Brasil, apesar de já possuirmos 
uma vasta bibliografia de Direita do 
Trabalho, o estudo dos. dissídios coletivos 
não apaixonou os nossos escritores nem 
encontrou, como na Itália, o campo flores
cente que oferece a doutrina corporativa 
italiana. Contam-se os autores brasileiros 
que versaram o tema, entre êles o saudoso 
sociólogo Oliveira Viana, que foi o primeiro 
a divulgar a rica e variegada literatura 
italiana. 

O dr. Geraldo Bezerra de Menezes, 
que é membro ilustre do Tribunal Supe
rior do Trabalho e professor de direito, de
fende no seu livro a competência norma~ 
tiva dos tribunais do trabalho em face da 
Constituição de 1946, sustentando, entre 
outras, a tese de que o poder normativo 
não é incompatível com a democracia. 

"Laboram em equívoco - escreve -
aquêles que, à falta de argumentos, atri
buem origem e inspiração fascista à com
petência dos juízes, para fixar salários" 
(pág. 108). 

O livro, que é prefaciado pelo pro
fessor Joaquim Pimenta, compõe-se de 
uma Indrodução, em que o autor estuda os 
"Pródomos do Direito do Trabalho" e a 
«Constitucionalização do novo direito'', e 
de quatro partes. Na primeira, trata dos 
aspectos gerais, constitucionais e legais 
dos dissídios coletivos do trabalho. Na 



segunda, enfrenta o tema "poder n9rma
tivo e regime democrático", analisando o 
parágrafo 2.o do art. 123 da Constituição; 
na terceira,alinha os seus despachos como 
antigo presidente do extinto Conselho Na
cional do Trabalho e do Tribunal Supe
rior do Trabalho e, finalmente, na quarta 
parte, reproduz o texto da legislação em 
vigor e. dos projetos de lei, existentes 
sôbre a matéria. 

Trata-se de um monografia erudita, 
em que o autor, jurista abalisado e culto, 
revela a seriedade dos seus estudos e de 
suas investigações nesse campo pouco ex
plorado do direito coletivo do trabalho. 
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OMO imperativo da evolução industrial criou-se o Di-c reito do Trabalho, cujos preceitos transcendem os li
mites da doutrina clássica para reve~tir-se dêsse espl

rito compreensivo e humano que permite a paz social, coorde
nando os interesses das classes profissionais e capitalistas. A 
marge~n das rígidas normas do direito comum a Justiça do 
Trabalho adotou uma técnica processual mais rapida e mais 
flexivel ajustac!a a critérios especificas e consoantes com as 
transformações e realidades da vida presente. 

Q reconhecimento da capacidade civil dos sindicatos e ou
tras regras impostas pelo novo direito, notadamente a que le
galiza a intervenção estatal para conciliar e julgar os con
flitos individuai.s e coletivos, ainda suscitam controversiaa a 
algui1s ortodoxos do tradicionalísmo jurídico. Entre os mais 
eruditos defensores do poder normativo dos Tribunais Traba
lhistas distingue-se o ministro Geraldo Bezerra de Menezes pe
la originalidade dos conceitos que apresenta sobre tão impor. 
tante materia, na sua monografia "Dissídios Coletivos", ora 
em segunda 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 nosso 
regime politico. Realça a imanência do espírito democratico 
no principio de paridade das representações e nos caso3 re
lativos a estipulação de salarios (art. 766 da Consolidação das 
Leis do Trabalho), em que se asseglira a reciprocidade de in
teresses dos trabalhadores e das 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 politico dominante num dado país; é a nature
za. da decisão, é a peculiaridade do conflito a ser jule(do, é 
a própria estrutura d~ organizações econômicas contcmpora
neas. O fundamento tla normatividade é organico - e não 
político". 

Com a evolução social do preceituário anacrônico do It
beral individualismo tomou-se realmente inoperante. Dita
das pela noxa consciência jurídica instituíram-se melhores 
formulas de solução para os proj)lemas trabalhistas. Criou-se 
o que se costuma. chamar -a humanização do direito. Com 
o novo instituto inscrito em nossa. legislação social, dirimin
do pela conciliação as eventuais dissenções entr-e patrões e em
pres;ados, formou-se evidentemente um clima de confiança e 
garantia contra a violência e p. injustiça que geram desesperos 
e conduzem à greve. 



Na função de árbrtros, os Tribunais do Trabalho, pela elari
vldência e imparcialidade de .reus juizes, estabelecem nos seus 
julgamentos o equilibrio das duas poderosa-; fôrças, mantendo 
a atmosfera de harmonia tão necessaria à ordem e ao pro
gresso da nação. 

"D!ssidios Coletiyos" é uma contribuição valiosa ao es
tudo das leis trabalhistas e merece ocupar as estantes de téc
ni~ e leigos. Cultor fervoroso da ciência do direito, o seu 
autor discorre sobre o tema em linguagem rigorosamente apro
priada à hermenêutica jurldica. E' um livro de leitura atra
ente e proveitosa, quer pela profundeza dos conceitos. quer 
pela elegancia do estilo, o que reafirma sobremodo os méritos 
do juiz e do beletrista. 

A tese se revigora com a transcrição de varias despachOfl 
do autor na presidência do extinto Conselho Nacional do Tra
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 melbdr 
conceituação e a mais brUhante apologia. 

A MANHA - RIO. QUARTA-FEIRA, 25-10-1950 
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I «Oissi~ios cole1ivos ~õtr ~~·i~~ l» l 
·-·· . .. 

A~cydes Machado Gonça.lves 
(orÇá neste ~!S. -

' O _titulo c~m qu>: abto esta Tndo iseo rne preven:a o àn-
I cron.ca, tc;m.t-o ao opúsculo de IT'O em t.:rm:>s bastante eor-

1 

GeJ•aldo Bczun a de ~!enel!es,_ o dlall! ( é cla:-o) cont.~ a o <:01'0 
incansáv-1 Gen.ldo, tao e!itUdlQJ d lGUvadores tão cad. ~ 
.·o que é lwje um dos poucos e.ll-

0 
-··· -:i<mte' d:> Tr buncl Su· 

II-eciat:stas do Direito Soc:a: no--1 um P~ - -
pE'rlor do Trabalho ni.o podel·a 

i Bl'U 1 tão tl'abalhad'lr que E>m deixa;· de t . r, â sua 1·od{!., a 
, menos' de nove anos j~ ent. egou 

1
. ·t t 

' (lpra&l:I.UI'ada e so lCl a coor e ás máquinaR impressora~ uma nl·-
dos : .. onjeiroEI de tod":> cs ~ 

I 
dúz~a de o~·i.rmaia - e tão jo-
vem a'nda que na res ~nho, dos t!Z'l3 · • · 

! --:eus trabalhos faz consio;-nar o Entretanto, o excelente Ge_ 
discurso cte colação de gq\U. co- t&!.do não era ap.enu o re~~ulta-
mo o:ador dos bachard3.BdQ.t. do do prestigio de um& *" 

Conf€sso qui) relutei um tan- ~urul na alta. mag •tratu.ra do 
to ou quantf;l em me dar pqr ·rrab!llho. o stu valor cultural 
l'onvencido, ltinc"'ramC"n~:!' do nã.o e~ d.eduziria de~~&a Wliào Ln
mer"c:mento hltdectuat' dê&~te corpore& e impUcita, qua.sa hl· 
contenânco lu,;tre, ao men.oli postâtie&., que faz no Brasil a 
quanto á alta je!'arqu:a em qu<.' fm-tuna dt) certu reputações: o 
o v;nham situand:> l} fama fácil cargo e o homem. 

-.s <>rnais, o juizll do~ am14f08 Este seu último traba:Iw, por 
1 e a. investidura da. importante ex-mplo revela o jur~sta qu~ 

func~;ii.o que lhe cometeu o GQ~ $.,llreendéu, com rara ac_u:dade, 
vêrno da Repúblõca. 0 -f~:nômeno do dt>senvolvimeDtu, 

Sou por natureza de.sconf:a- em nossa terra. dt.ueo novo ra-
o .. G . raldo aacen\iera muito 1 mo do di r& to. qu41 ~tnt9nde .::om 

·'-!~ldamente a ~oun posto d~l as questões trabalhistas - &s~ 
grande rdevo e iSso bem pooe- 1 pé<;le de pt-nedo. hlsp;.cto e lna
t a ter sido a mera O'l.SC';P.rtl-1 ccessivel, a b&t rar o entendi-

1 da de um simple!'l mal-entend i~' mento ao formalislno fálil de 
do coisa que QCot r<' çam fl'e- nQs oUl1'06 pobrecs ba.:hareil! ha-
'luência a.~sustado. a :ern atos d. bitua.do.ll ã, simples rot:na oas 

;1;'Q\'êrno. Por <lema:s, eu lhe ob- pra:tes, 0 que 4 a'nda o conteu~ 
~erv~ra a constincie. com que, do aprec:áv,l do d reito judlcia,, 
lefde o inklo da catre.>' ta líte- ' !'"lo. 

t:i..ia, se ap;·oxima!·~ êle dos cir~ Ao dá~dco t:a~harel em tll~ 
c:\l.loii rt..-ponsá\: 1s 'o catol c.ú!· 1 re:to, de formação universitâ
mo (o que a a:.cendência pat 1~ r :a. a l'X~rifnci& dos pretó-r&o. 
lt a seria insutlclente para exp:i- l l'eduz-lhe o hor:zonte ment3.l, nA 
~a.r), dando a impressão, t&l-'e~ . angú11 ia de uma aél'ie ~ r...,.:
!! penas mal c:Q~ta, de a~u4w que I nhu, usos e práticas, d~ prcco 
de3e;uee VCI\cer á aomttr& pr~,r- j çeitoe do judici&ri.smo - e 
t~:tora ou soll O!! pod~rosos at::;_ ( dentee elementos d..: deform"
picio$ b~n~f!cos da IgreJa, uma çi.Q pro.flssional, ue acab&ID" 

~ E.9TADr/•·-t.f;,E-~f7J>~'jJ :2SPeSETEMB1?D 1>E -19 1.J9 



VOr mp<'dir a_,.com ___ _ 
Juft!~a.. fn!"a ~reens o da i tarefa, como esta a que se vem 

acanhado ! dedicando o autor da obra, que-
Está ai.nda b~m rêê~nt~ na ro dizer, a tarefa de diSSeminar 

m mór a dé tooo.s o trabalho ai· nos circulas intelectuais do 
tamente doutrinârio de Olivei- pais, os pontos de base c funda
ta Viana. em luta contta 0 t.a. mento da Justiça do Trabalho, 
dicionalisrno juríd:co pe:a irn. assim contribuindo para criar o 
plantação doa novos' princ1p108 clima propicio ao seu constante 
que haver~m de nortear a Ju • desenvolvimento, o que há de 
t.ça do Tr~balho: a argumenta. depender da compreenslo c10f. , 
cio do "n.signe mestre flumincn· seus pr'nci~s informadoreli. 
!e, ao &~futa•· &'> ideias do prof. Geraldo Bezerra de Meneses 
Valdemar F rreira constitui c!tspOe de auteridade tl&r~ • ta. 
um medeio de clareza e e:udi.l 
«;lo, capaz de n!X! reconciliar 
com a aridez da matéria. I 

· Geraldo Bezerra de Mcnese. I 
nos seu "Dissid:O§ Col t;yoa·-',1 
moett·a-1'-:! o dil!e pulo ir.BUp<'rá. · 

, n ·; 11aqu le meitl'f'. 1 
Vejo-o agora senhor <le \ana 

tecn!ca invejável, no dom.nio 
t.omp.:to do assunto, t>n~ C\ljo 
llm&g'o !ldh tra sem rec~io de 
S\!rpresa.s, ocm o uesembar&QO. 
fácil, dlserto e &eguro de um 
argumentador dialético. 

Nem lbe p .eju,1ica a bel~>za 

do trabalho a rxantinua c:tac;Ao 
de autores qu • mu;tas võ?zea 
o s sh-o de llivel de quem 
quer pru~:mr POl' · u<11to. Não 
no ca!O: as c t8COes e transcri, 
ç~c.s. embora fr quente , 11ão 1 

.;hegam a emp.11o11ta:- a mono;;ta· 
r:a precisamente por isto por
que se trata de obra did,âtlco. , 
doutrinárl& em que o recur80 
autoridade'.;~ -,, mais doutos é 
poe~tivamenL> indtd!.nª-vel. 

Pen.-o qul' nilg. há d\lvlda 
quanto á oportun dade d4 uma 



Ortega y G at, gran • c s •-
clólogo Jbêr o, r' ;ifl a ns re
lações r.ntre o !:o'DI'o e o lnd•
vlduo como nmo1 fus• de con
Yivenda 1• lttlc;t e múral :-;,, 
naclonalldarJ,•s de f rmação lr
lhada sob t> l\'1'' '•o bJ'as•l•ir , " 
artrma('á!J o t!"rrtto, t'm '·1...'"'•!
quer dos S::!U!!i ~ o ~. nf 'l c.:.ti.J .... 
belece llmi ' . 1Jal re• ui •. , ,, 
amplltudP , .. m'l pch I, l.t-
çio ~odal I' u no pa1,; !lcn- . 
tro dos t 1'·•·\ e> <L-. c; 1 •.i J 
do direito 11.· I m 1 e> a m ,. i 

• futação - a t •lhist.l - ,.,. 
contra ur.n urrai""-LL.a-uto 11 po

' Slt.Nto a scha ru•ç Ih· ~ rro
pifa. 

lo "' d pn r:!..t\ a .n<:im.t o• 
.Precol!ctltM, qnc .lgr Jh rn .• 
nações clãss:,·a' rio \'elho -!.un
do, em .nt~h <'i• q~:ú~ . ..,, 
~la&se se cn ·~n.r:t rons anre
rneàte em Oll~Si ·:~o ás ,. nris. f, 
de&envohim~nto ,;., àlrettu só· 
dal no Bu:t<il é 'DI''Io rm tonns 
liB suas muda\luaüe .• n:io roli

' dlndo com aq· , "' :mt·t;,an l"' 
proprlos das "lvtllzaçõ ~ •tm1-
P'ID.l>. 
~ periodo rel.allramentt• exl

po, passum ' lln regl..tc con-
.JIUCtudlnarlo a umu cotllfl<·a~ão 
precisa. O llr. ..raltlo l'e7.crta 
de lllenezes, Ilustre pre>tdente 
do Tribunnl SUJJerior <lo Traba
lho, é uma da$ no~sas autorida
des na rnatrula. t:stndan:to o o i
relto social em todas as sua, 
manilestaçõe• conslr utavar., a co
meçat da lcüria wnsub~tandada 
na memoranl l'nciC'IINl "l:.crum 
Novarum", llo- gr:wde pon">fi~~ 
••e lot Leão Xlll, até a lei em 
Mf,o, quane.. opina accr•'" na 
lunç6es das Juntas tle Con~llia
'Vlo e Julgament~ no -Ctl'Itsm:o 
da Justl-;a ·•o Tral:u•lho, " ~m!
nente m glstrado tem nutot!da
de do se11 nome lmper~d,·clru•n
te Hgado a f'SSC r:thlo cada y·e.z 
lbiMs frondoso C! a 1.1 gblação l'õa
c.lonal. Ainda 11,or '• atra•é.; d<• 
um op(lscnlo de .ltHplo :<kance 
na materia - A ~ Wl Tra'lm"à% - encoiitr~uma--nil -

el sínUse do reflexo d~s
sas instituições na hlst6rla jn
ridica e social do Brasil. 

Que objetiva esse direito no\·o? 
~tU~acaremos. Rrsponde-nos. ~m 11m período lapidar, o destacado 
ma&istrado: ~\'lsa solução das 
,uUtiplas e palpitantes questões 
id~das das relaçiles entre o 

capital ~ o 1 rabalho, objethan
dr. garanth \ sudedade 'um am
biente d<' i'· z, de tranqulUdade 
e co·• rlll:~ção". 

"<o re,·olver das p!pnas desse 
ai!miravel • rabalho notaremos a 
' pln Hl." posl tr;a do 11 baliz:ulo 
rnagh r.\du acerca da leglslaçio 
trallalhl ta hraoiloira, dn& seus 
prin1elros lttncc,, até a tonsoüu
~Ao e ~nas consP.quente reror
n:as, atrnma' cfrla alnd soltre
n•odu recentes p3r:r <pte possamos 
.. .-aliAr plenamentP do MU al. 
~11ce. Vhsena o t>resld.mte do 

dnu .:o.l SUI•er or ~o Trnba.Jito, 
!lJ:" r~n: )Jlo. que o. rcform• * 
rtcml>ro tl~ 1946 nlio lncotp!lfOu 

,, Ienhlal:'" ordlnarla os ai1Dc1-
lll s ar li< a •·eis, de ·•»~ao 'Jure" 
''"s Jui7~ c trlbunalt trabldllt$
tDs, •·~:. .oan • es :i conatlt\llçio de 
J3 de •e\eti!llto. 

ContuJ,,, possntndo li* or&los 
r1a ,Jflstlp Trabalhista ftslono
rul:\ e cnra;·,cdstlcu nilldamen• 
te judlclarlas. •tuer ,Q'IIADtO i for· 
nta J>ro•·~ .. Jal, quer q1.1anto 6. aua 
autorldall" r ecu!Jva, no Qllfi 
dlvcrsifi~.~ CIOil 1•onsclhos i . 
tu!dos pclo5 .. xtlntp;; podere. 
tatc.rlais. o~ trlbunah traba "! 
tas entrarão a lazer parte lnte~ 
~:Tante da~ nossas lnstitulç6\ll Ju• 
ridlcas perwanen te$. 

Vale com~ ó!.firmativa c:ategórlea 
a do Dr. Bev:eiTa de Menllfe&, 
Ilustre mlnbtro.presidelúe do 
nosso máslJno orgáo n'\cional 
nes e setor: "0 Tribunal Supe
rior do Trabalho toem a mesma 
htcrar•tnla, a mnma oposiçlo 
consUwctonal que 01 demais 
Trlhnnals Superiores, como su
prema lnstancla de uma. Jurt•
d~i\o especial". Neste petiodo, 
quando os nossos l~glsladores H 
empenham na elabora~io do C6-
dtgo do Direito Trabalh1sta, cujo 
alcance ser~ por certo de slpt
(!caçlo unll'l'rsal, as doatriaas , 
de um menre na. .materta, coao l 
se re~da o Dr. Be~erra de 1\te
nezes. ai rà.\'P~ de todos os seus 
trabalho• luminares, devem ne- 1 
ce">arlamen te orlen tar o anbao } 
e aa cflretrize~ doR nossos lects
ladores, :para que f~~oÇam, na- pá.-. 
lrl.a de um Te~a de trraítaa, 
de um Ruy Barbosa e h 1liD 
Clol'is flevlla~ok& dlp&' da& 
noaSN iJalltl I ~IIJ'idkas 8 
IOC.Ials. ' 

JACQB BAVBDI. __ ~---~ 
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