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• "' ... ~ ... co mostra erros que 
prejud cam concurso de poesia 

O acadêmico flu !nense 
Walfrido de Faria la ent u 
q'ue fô!ise tão ex!JUO tem· 
po destinado à R'!htçl doa 
t:ral:w.lho~ inscritop flll cur• 
sn Naoionel (ie Po118ill )'alE~• 
1111, promoçl\o da Soe ttarla 
4e Educ11ção e Cultural atra• 
ves do Depa:rtamepto • Dl· 
fusão CuUural, pQrqut "deve 
caUI!!ir vitimíls'' . 

O lamento é feito earia 
dir1JJida ao nos110 com nbel· 
ro Alberto Tôrres, e que 
o $r. Wfll!rjgo de Fari mos• 
tra um11 série de fal"at da 
promoção e cnama aten• 
cã9 não só do Qov6 o do 
Est~>do como da A•<Iemla 
Fluminense de Letru, :~~rNl· 
didil p11lo ar, Alberto '1'6rru 
e que tem no Secretárlll de 
Edqçação seu vlce·pre~en· 
te, 
EXPRESSAO 

.É ll seguinte a integra da 
carta; 

"llu11tre amigo, dr. AllJtrto 
Tôrre11, M, D , diretor do O 
FLUMIN~NSIC: 

Saudaçlles 
Sob a epígrafe '1Po&Jdlt l'a· 

lada encerra inscrição com 
mais de 3. 000 concorrer1tes'', 
leio no venerando O FLt:TMI
NENSE, de 22 de outul:.ro. a 
notícia que louvo sincerllmen
te. 

O GQvêmo do E11tad" dQ 
Jlio novamente promove tor· 
nelo poético, pela Secr 1tarla 
ti!" Educacão e Cultura, atra· 
vé11 elo !lctU Pepartamen o r!e 
Pifusáo Cultural, conferiftdo 
Prêmios liit mUMe11 de oru• 
2:etrQs novQs. Alesra-me afn· 
da mllf!l o fnt,rêlae dos c~n• 
cHdaioll, con!lapt~s J\11 d nct· 
J'idade d11 prova, t uma ex• 
PTeslliva demon11traçlo de ai· 
to ntvel do Gov,mo e do "PO· 
vo t1umln11nse; eitá de para· 
bén!l a lP~lectuaHdade braat· 
le!r!l, O ~nto marca uma 
reação qu~tnc!o a publioaçlo 
do llvro11 repre11enta 6nu1 ~ 
!lAdo de re!lultl!do lnoorto. 
Sem ·tAJ!I lqoentlvo•, o lnto
lectUIII 1e trlln!l~orma no dea. 
or~tnte QU4 4, quqe 1empre 
um revoltado, 

Al6m dQ a11pecto util 
c!oJ Dr6m1os, há ainda 1 
nAn é f;)ara de11prezar) 
te de 1ala, quando •erA 
cl~tmados os melhore~ 
lhoa: é a cons11gra~Ao pu
lar, glória mais ambici nada 
do que o dinheiro . D6st 
do desaparece a tnlbiç 
a modéstia do autor 
muita vez. se consider 
compreendido. • 

Tudo isto quando há · 
ça, 

Slrvo·m• do enMjo 
fazer oomenttrio• .JIUt 
ruultado I~ lo da 
PQ&ab, 4e i'DUIU'MI._..I~.._I 
l'ft, CIIUIIldOr de de 8ft, 

8o o Conour10 f&t• uma 
promoçlo comercia) d pro
P14i&mda, talv&J: se IlUde.,. 
adm!iir qualquer levi~hdade, 
trllll o Gov6mo pretelide ... 
leolonar a lnt•Us&ncr, e • 
técniclt, com dlnheir() do po. 
vo. 1: um• rugonlabUtdade, 

A yx>~sia , e()mo qQalctuer 
arte, ~m •~u• cln()nll: que 
devem Jer resp~ltadQI numa 
prova; nllo • apenai urn ar
tltfclo verbal: exige, mlla dn 
que a pr6prl11 rima e tanto 
ou maiiJ do que a eadtnela, 
rramátlca e emotl'(!dade. 
Nl!nhuma de11111 qualidadea 
.. •enclai1 ntêve naquela 
eompetlo&o. que foi apenaa 
um campeonato de mtdlocrl· 
dade, 

Ouvfdo que a leltud de O 
FLUMJNJ!:NSE, que relata o 
acontecimento, ~1111 merecer 
opinião diferente, S6bre o 
assunto, devo citar como jUI• 
ta homenagem a digna atitu
de do sr. Nóbrega de Slquel· 
ra que fêz publicar as razões 
do seu afastamento volunt!• 
rio da comissão julgadora 
que dispunha de prazo exl· 
guo para um parecer razoã· 
vel. Para resultado Idêntico. 
melhor será não haver con· 
curso: é uma questão de 
decôro. 

Vou citar provas de sus· 
pelçfio que lnduzem a conclu· 
.n n~<:!imt~t~"-'·'-----

rhnbo numerado em cada 
exemplar, solenemente De· 
pois entr!lgavªm 110 candida
to qm tallil! nqmera<lo pare
eidp com uma rifa. Quando 
lllliluém ppnder!IVII e11tar ~en
d" \Ti()liH}O fl sigilo, t'!>RPfln• 
dlam que era a11~lm mesma. 
Se t1to pão é pantommq, de· 
v~ ser coisa parecida. .. ... 

;,) - Retere q noticlll Oo 
dilil 2Z gqe ainda Iam cl\1!· 
J~anqo J)QJ' VÍI! po~taJ OS tl"a• 
balhos que t~Íltavam 11endQ 
grotocQ)ados e já fôra ini
ciado o 1Ullil!irnento pell! co
miss~Q competente, cuja <le· 
clsllp ~ lrrecQrr!vt'l, e deve 
~1' Proqlpm;;tdn F.m hr.-.. ~~ 
dl1111. J!'rancamente. IJJl:ll\ co
ml•llAo de peuço11 téc;micos, 
par• ttmftir p~trecer sêbre , . 
3 .000 concprrantes, em pr!l
xo e~iguo, d111ve oausar viti• 
IX\&1 • 

Meu grltQ do allll'I'Il!l niit) 6 
dirigido apenas 110 !\Obre aml· 
JO, red~ttor do m~lh!ll' jornal 
tlumlnen!le: vi$11 prlncVP!ll• '
mente ao trlbyn('l e lntelec. 
tual que foi robusta expres
são de integrldpge e cultura 
no parlame!}tO t.ed.eral e 11i11• 
da o é, felizmente, na Assem
bléia estadual; é ainda um 
ap~lo lU> Pre!lidente da mais . 
ilu~tre Aw-emiacão litl"râria. 
da · m11lhll terra, Aoademl~t 
Flqmtnense de Llltrps, a qutt 

!
tenho 11 honra de p~trtem·er, 
e QPde fulge com llfl.llll brillia 
a uaífae;~:a mnr111 a lntelpc. 
tu11J de Oer~tldo Bezerra "'!e 

Menezes. Secretário de Edu
cação e cultura. Na quahcta
ií€l de Acadêmico com contato 
com tantos ~spirlto11 brilhan
tes, taco o meu protesto. 

Respeito que devo a mim 
próprio e li ês•es nobres dea
tinl,ltários não me permite ca
lar. 

Retere ainda o seu jornal 
de 22 de out. que o Torneio 
de PoesiA Fall!da, além do:t 
trEtl:>alllos premiados, terá a 
del!cia da l"ecitaqilo dos poe
fflEIS do ano Pl!Sslldo . pelos 
mesmos intérpretes, Apesar 
de não 11er um Concurso de 
Declamação é justo que assim 
seJ11. A declamação revela 
prindpalmente as qualidades 
te&traill. de elegância, pronún
cia, infle~ão de vez, mfmlca 
e emotividade; enfim, dá 
;realce 01.1 &niqulla a campo· 
:~leão esorit&. Lendo e medi· 
tando, o ouvinte julga o tex
to e I! interpretação; mesmo 

· assim, duvido gue alguém, U
vre dl! pre~sãe coletiva da 
claque, J'Of!lila entender um 
moctêlo de insens11tez. Vamos 
esperar, lendo antes o que 
vai ser transmitido. 

Muito cuidado com o povo. 
a injustiça tem o valor de 
agressão. 

Devem ser concultado!! os 
ex em P 1 a r e 11 dl! 27·10·tl8 e 
.2Hl·!l8. 

Cordialmente, 

· Walttido de Faria". 



e que tem no ecre 
Edqcação sell vice·preltden· 
te. 
EXPR:ESSAO 

:1: a seiiUinte a lnte!VI da 
carta: L _ 

"llustr(! amigo, dr. AtbertO 
'rôrrea, M, D , diretor ~ O 
FLUMINENSl!:; 

Saudaçtses 
Sob a eplgrafe '1Po(fll!,lt Fa· 

lada encerra inscrição com 
mais de 3 . 000 concorreiStes'', 
leio no venerando O FLUMI· 
NENSE, de 22 de outut.ro. a 
notícia que louvo sincer~men
te. 

o (k)vêmo do Eltac!~t dQ 
Rio novamente promovr tor· 
neto poético, pela Secr 1taria 
dl!' Educac.:ão e Cultura, atra• 
vé1 do MU Departamen tfe 
Ditu3áo Cultunl, conferiDõo 
prêmtoa dtt mliMàs de- tru• 
:~~eiros nPv<>s. Alegra-me aln· 
da mal11 o tnterlue dOJ can• 
cttdatol!, confiantes na rlnc .. 
ri da de dll prova, 11 uma ex• 
pres11lva dernonstraçlo dt ai· 
to nível do Govlmo e do 1)0· 
vo fluminense: •tá de para· 
bén' a lntelectualldade ~rali· 
lelra, O evento muca ~ 
reaqão quancSo a pUbliaac:lo 
de IIVJ'QII representa 6n111 pe
l!ldo de re.ultado Incerto. 
Sem tal11 lllcentlvOI, o lnte
lectURI ao trans~orma f)O dn· 
cr~tnte que 6, quue aempre 
um revoltado. 

Al6m do aspecto utn 
do1 Dr6mios, b6 ainda I 
nllo 6 para dtsprl.'zar) 
te de 1ala, quando serA 
clamados os melhore. 
lhos; é a consarraolo pu
lar, glória mais ambici tJada 
do que o dinheiro. Dltt mo
do desaparece a lnlblç eu 
a modéstia do autor 
muita vez. se consider 
compreendido. 

Tudo isto quando há · 
ça, 

8lrvo·m• do en1t1o 
fazer oomenttrto1 ue e 
r..ultado IIU., 
PQiab, ............. Cf.'f.ltll
rn. eauaador de d 

lo o ConoUJ'IO t&l• 
promoolo eomft'C!laJ d 
pal(anda. talvez ae 
admitir qualquer levi 
!Jtlll o Gov6rno preto 
lecionar 11 lntellr6nc e a 
técnll~•. com dinheiro p0o 

vo, 1: uma responsab~dadt. 
A po~tala, como q alquer 

arte, ~ seua olnon que 
devem 11er respeitado numa 
prova; nAo • apenai Uf!l ar
tltfelo verbal: extro. mil• dn 
que a própria rima tanto 
ou mal1 do que a cadtncla, 
nam6tloa o emoti'ffd1d1. 
Nenhuma de•••• qualidades 
-.nctal• nttve 111quela 
competlç!o. que tol penaa 
um campeonato de mtdlocrt· 
dade. 

Ouvld() que 1 leltur• de O 
FLUMJNJ!:NSE, que relata o 
11conteoimento, ,011a lfterecer 
opinião diferente, S6-r• o 
assunto, devo citar como jua· 
ta homenagem a digna atitu
de do sr. Nóbrega de Slquel· 
ra que fêz publicar as razões 
do seu afastamento voluntá· 
rio da comissão julgadora 
que dispunha de prazo ex1-
guo para um parecer razoá· 
vel. Para resultado Idêntico, 
melhor será não haver con• 
curso: é uma questão de 
decôro. 

Vou citar provas de sus· 
pelçlio que induzem a conclu
IÕes pessimistas: 

1) - O sóbrio edital da ma· 
sa e distribufdo no ór~ão 
téria, divulgado pela lmpren
competente até a véspera do 
encerramento, exigoe apen<Js 
uma cópia (evidentemente 
falho) contendo um, dois. ou 
três trabalhos, no mãximo de 
cem versos. No último dia, no 
próprio local de entrega, em 
tom oficiaL o edital dlstri':Jul
do era diferente 110 eatilo • 
no pen1amento: era um1 pU· 
bllcaçAo moleque, maJ redi· 
gida e cheia de boneco., exi· 
gindo sete cóplu, quando olo 
havia mala tempo a perder. 

2) - AI aobrecartas diri
gidas à comilllo julpdora, 
como de costume, deveriam 
conter dois envelopes: um 
apenas de fdentiflcac.:lo do 
candidato e outro, iiUalmen• 
te lacrado, com 01 poemu 
assinados com pseud6nlmo. A 
sot>recarta e cada um dos 
envelopes deveriam receber 
o mesmo nómero de inJCri• 
çio, depois de carimbados, 
garantindo o aigflo e conse
qüente prova de lnvlolabiUd .. 
de, Nada dlao foi feito: dota 
ou trAI encarretada. do 181'• 
viço abriam o material para 
ser julgado, examinavam lU• 
màriamente e apunbam ca• 

para emitir p11recer sôbre 
3 .000 eoncorrt~ntea. em pra
zo ex!guo, deve causar vlti· 
mu. 

Meu grito de alarm11 nâo 6 
dlrl.lffdo apenai 110 nobre lltn.l· 
10 redator do melhor jornal 
fl~mlnenae: vt.a prtncwah '
mente ll<l trlbunn e lntelec. 
tua] que foi robusta exf)res
são de tnteJridacte e cultura 
no parlamenm tederal e altt· 
da o é. felizmente, na Assem
bléia estadual; é ainda um 
apélo ao Presiçlente da mah1 -
ilu:;;tre A,!li'emiacão litt>rária 
da -minha tem, Academia 
Fll.lminenaeo d11 Letr11s, 11 que 

l
tenho 11 honr11 de p~õrtencer, 
e ottde fulge com tgual brillig 
a lfl'aMeza mor11l t' !ntt>!fs· 
tual de Qerllldo Bezerra de 

~-··· -·--·-··-·-, .... -.. -V'.~ \>1-··.o; 

ela, infle:do de voz, mlmica 
e emotlvidade; enfim, dá 
realce ou aniquila a compo· 
sição escrita. Lendo e medi
tando, o ouvinte julga o tex• 
to e a Interpretação; mesmo 
assim, duvido que alguém, 11-
vre da pre11•ão coletiva da 
claque, poaaa entender um 
modêlo de lnsens11tez . Vamos 
esperar, lendo antes o que 
Vlli aer tr;11namitido. 

Muito cuidado com o povo. 
a injustiça tem o valor de 
agressão . 

Devem ser concultados os 
exemplare1 de 27-10-1!8 e 
2Hl-68. 

Cordialmente, 

· Walfrido de Faria". 
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1• d& Lel 
teclulda nas 
1-XVU. -,ode 
das resraa • que 
iet 

ULA DE ASSIDUIDADE 
. . . . . : .• 

SSÍDIOS C.OL·ETlVOS 
da lei a.• 2.St0, e ZO d~ Junho de 1955 -

de Miranda .....:. A. ar~L feita no Tribunal 
- Raz6ea do Mtniat:~ Romulo Cardim 

abaixo o• 
comum ee- 1 

po<ie eon• 
oomua eon•lder• 



elo 
, pr. e Jnc!MOe 

•n.•tldtn'da -• uma 
110 art. ll'r, Jl }>lll'• I do, chamou. 

antea do : tal direi• 
to cogento eupletwc. (a10illgtmll-
.,.g(lll•~dee eo~onti, 11\.. abe.lxo o• 
ao lado do ille cog81&0 que o direito comum ... I 
tabeleee. A Justiça do Tre.balho nl.o porte eon• 
11lc;lerar Yâlldo o que o direito comuM eonaldera 
!Jtválldo, nem Ylce~vers&. · 

Quanto act conteúdo do contrato oolet!Yo 
do trabalho quo a Justiça Insira., 6 tle o q u• } 
oa tntere~sado1 po,ierlam lntroduslr Jloe n .. 
góeio1 jurldleol on'tre ~~... lnc\!vldual 011 cole
tivamente, sendo tl.e notar-se quo o art. !», ' 
J.•, da Constltuiç!O do 1948, quo estabelece a 
permissão -da ln'\'erênela judicial, permito quo 
a Ju~tlc;& do Tra.balho lntrodul& o quo não 

de nrla, Bem usa Ingerência, para 011 htlere .. a.· 
~Iça doe, direito dleposltlvo ou lnterpretattYo. ()) 
I ao, quo que OI lnt~reeearloe podE'rlam lntroduslr pOdo 
duu reJr&l do oompe~nela, - uma, nr Introduzido pela Ju~tlça do Trl!.balho 10, 
quo 10 retro federal o t aquel:\ na espécie, pode el!!. Mdlspor". Tala enunell!.doe I 
em que •• dl• que )el eapecttleará ·li ~I•SCó .. " rlerivam lmecllatl!.mente do que •• enttende po'i!' 
1 cutra, at\ner te JUl!ttça do Tra.b•lho, que • ius di!posttivum. 
' t em qu2 sr ao esta.b~leclm 'nto de I S"rge, então, a questão de 11e 1aber 10 111 l 
ncrma1 de trabalho", No art. 128, [ Con~!esso Naclonl!.r pode estabPleeer regr11.11 
; 2• , niio há margem pa~, 1.1e c. jur!r!Jcas eogentes. que só in<:idl!.m quando o 
POIIer Letr.l atlvv regras de dlre1to •IJbf- <'Of!trato !ôr C?letlvo ou de tar1!a, e regras ~u- ' 
·~Lr.tal, m 1ttorlf'.. al. Regra jur'dl-::,. d•l rllllcas dtsp':'8ltty~s . para os contrntos colPtl• 
O<mpetêncla é " que diJI "pod~ lelisiar'' (c,.1 vo~ queo sertam CO.'l(eJ~te~ para os outros M n• 

' od jul .. .. "'r: tratos. Aqui - no SIRtema juridtco brastlf'll'O 
rer!tgir no·masl "" P, • gar • I)U P <• a resnosta 6 ne '!'allva. O Cóno:::resso Naclona! 
exercer funçA.o execut v a • ,A regra jurldl.ea em pnrl,. d ;zer qt1ai~ as espécies E>m que a Jrt~t h-111 
Cji ' E ae dl.z, por t'XIW• lo, O maior 11 3 .\lnt e do Trabalho pode ~iHrtar normas (e g a rel!le 
um an01 lo c:apt•r" O "E' nulo O negó~.o JUrl• peito de li:tlários) e estabelecer nas d'~!'ll'l'i~~ 
d oo quando . " ou O rito do reméd~•> t-ro cláu:;ulas doa <'Qritratol (é nes~e sentido qu•: 
~eMual t o ordlr.á.r!u ' regra de direito su1la· técnicamente, se fiUa, no art. 123, 1 2.•, da 
t.anclal, nos d,)\.1 pr! C\rOI cuo. ·nac,ertal, e Constituição de 19~6. de "condições de trAba· 
rnmal, !lu 1\ltlmo lho"); punm nl!.o pode legislar aObre o gu., 

Por outro lado, o 10 permitiu A lel re- há de conter o direito cogente-supletlvo, 011 
tirar a eompetên<:i& JlormatlVa da Justiça do o direito dispositivo-supletivo ,ou Interpretativa. 
Tr&balho em qua13qUI/I' casos. nem " <: •• trlbUJU a (respectivamente, cláusulas que se hão de In· 
!el oreeRtabeleeer eeeu normaa, de leito que eerir, cláusulas que ee entendem lnsert11.a e 
pudesse estatuir: •aa 1eláusulaa permitida•) do cláusulas que se ent ~ndem lnterpretativu d~ 
aa cláuaulaa 11, b, e 1:". ''as condiçõt>a veclalla• qut> oa interes sados t.lisseremJ. 
\OU permitidas) sA.o as cláusulas G, b o c'', ou I Se o Congresso Nacional houvellle dito -
condições) permitld&l (ou vedadas) as cláu~!l· para o direito comum ou para o diretto do tra
Ias a, b e c'', As rel?'a• jurldlca.s que o art. , balho em geral - ~ n •1 la (ou Inex istente) e. 
123, I 2•, da ConstltUiçl.o deixou à legislatura. cláusula d e as3iduldade ou freq!lência, não te· 
foram regrua · de competlncia paor espéc·ies (ver· ria infring-ido o à:rt. 123, I 2.•, d11. ConstitulçãG 
bis "especificará. os casoa"), regras de compe· de 1946. Já vimos que, trn.nRformando a reg i'& 
tlincia para edtetal" re&'ras jurldlcas (verbi.t I do art. 1.• da Le~ n. 2.510, qu., '· por S'l"' 
•normas e condlçõt>a de trabalho"). E' preciso natureza, re ~; •·a rl •rlirPito substanrial material, 
dlstinguirem-ee a regra jurldiC'a de competên - , em regra jurldica de competência legi~lat.iva 
ela (sobredirelto. Uberrech.t) e a regra de di- e de intervenção neç;ocial, agiu '" fraudem f4 .. 
reito substancirtl. .. gl8 (Tratado de JJire1to Privado, I, I líJ: 

A Lei n. 2.510, "e 20 dt> Junho dp 1955, art. outra coisa seria; ·a edi<'cào da regra. jurldkllo 
lG, estabeleceu: 'E' defeso l Justiça. do Traba· 1 de mexlst€oncia oU c·tle nulidade da cláusula à o 
lho, no julgamento doJ dtssldlot eol~ t,vos, ln· I a s. J(luluade ou tr~qtiêncla. Tal regra de direito 
elulr, entre u eoncft'6es para que o emprcg:t.- substancial ·material t eria de ser re::;ra juri• 
do perceba aumento jde salarlos. cL.usul·t r <fe- ; dica,. ~laborada pe}o Congresso Nacion&i, n~t 
rente á MSI-dUld'l·\e 11n trequêncl& no serviço" •

1 

e~erctcl '> da co;npc~eneia q ue lhe d~~~m oa arta, 
Para dar a rt me!lmo a apa.renela de eompe- 65! li, e 5.• •. XV, ai, da Constltmçao de 1946. 

~nela par& legislar a re.;pelt::>, 0 conlr-'esso Na- Nao se justJ[Jcn rla <;om a !nvot'~~ão d oart . 
clon&l redlg u sob~orma de tegra. )urldlca. de 123, I 2.• .. da ConstJtl.ução de 1, 46, que soa 

tê ri ' di d od• mente abnu. ao Cpngresso Nacional espectft• 
eompe n . a, regra 1 ea. que é, em Yer -., car os casos (- rl<' t ~rmlnnr aa esp l<c ica) <'m 
regra de ~lrelto eub Cl!!.l ~aterlal, Lá ~ <1.1~, que as decisões da Justiça do Trabalho, nos 
~,?_~~ 1 da Le,~ ~.610, é ~.e!eEo lll ltt<• , 1 dissldios coletivos, podem estabelecer "normas 
~v....., e ' '-eeo tnelulr , como lle dls- e con,Jições de trabalho". Noa Comentá1·io~ d 
se· ao ••não tem itênela pa~a Incluir", e no C9aatituiçr1o de 19-!'6, III, 2a. , ed., 151, expll· 
entanto o que 110 'i.:u !ol regra do dlreoto citii.mos: ''Nfto se 'trata c. e dclc~;ação de poi..l (·r 
~ubstanelal material, ue, em tê moa elentttleos, legislatiVO, que ~e permitisse n!"s_ . art. 123, • 
80 redigiria do s te mOdo: 'E' tnexl .>tent~ 2.•, como e~~eccçao à. regra protbthva do art . 
a eláu•ula d• «Uidu ade ou trequênela. que se ::6. I .2.•, poriÕ!m ?e auto-re'?onhecimen.to da la· 
tnserir .. as deelsOea roter!daa em dlesld!os co- ~ cuno~~uade t.la ICI: a lcl de1. ·a à Just1~n a "la
let!~oa", ou •E' nula & clausula do ass ldu11ade bo:a~ao de regra~ ~ôbre certos assun t os 1 doO> 
ou trequêncla que~ Inserir nas dect~Ot>s pro- GI'1JOSI~ óe:o t.l.e . ot,,l~m nego<'ml, . de modo quo 
t ld em di •sld!OII eoletw~•''. Não fol reoo:-a 1 - por expliC~t~ n!'lfma cQnstltuctonal - se re-
er u o " ,: nhece que a :Just1ça do Trabalho edtda r eg> a~ 

jurldlea de eomp ~ ela a .que •e editou nQ 8- t. ·1 jurldica:o (Imperativa~; dispositivas; ou inter-
1• da Lei ~· 2.510, oi reg a de direito 6Ubit~n- ( p:-etat ivas dos ne~ócios jurídicos, não das leis!) 
elal ma.ter .al, ~ _IJe elbança das ,rep-as jur dl-

1 

e regras de neg-Ócios (f'!á.uaulas, como se co•
c .. dos arta. 14.>, ~ 5 e lU! do co·.tgo Civil. tuma t.li·~er), no~t casos (isto é, assuntos) espe-

Retta, portanto, verltlcar-·e 6e vale, em ta- , cij'cos em !n!H. • 
co d:\ Constltu\<;!1. e 1945, a ngra de dire .tn Se o CNt:;r css·o Nariono.l diz oue ué nulG 
substancial mater! , que re o:oedlgiu, d!.s!~rça- 1 o cunlrato de trabal ho em q11r. se <ie mult a ao 
dam~nte, no art. 1' da Let n. 2.5LO. i' tn•bnlhadnr por f>~ltar mab de c•nco dias", v 11 

2. O legl'lado~ A.~ meditou quanto Bo que "é n u la a cl:iusula de a~eirl11idarle ou frqu•' Pa 
poder!& decor er ·d regra jurld•ea que lançuu, cia se dPia s e faz .. d€'pendcnte al::;um pro\' PJ II> 
nem a conferiu os textos con tltuclonots. T·:•.ra o emp1·• ···auu .• • xerl'e ~ <, ono;_resso. i' .n• 
Para editAr regra e direito substrmetal, tlnh1 CJonal a ('Ol•)petê'!cla pa.ra. lcg1sl:> r , sobre otr< .': 
êle de ater-68, por xen1plo. ao art~gO' a1, §i 1a to do trai.Jnl~o \Consfltul<'ao dP 1:1 6, art!'l. fi.:~, 
e 111o bem como v.t. 145 l::s_c, e .'\:•· XV, a.! : Por falta de rompetêneJ'l. 

' · . , nao serta nula I 1sto e, nã o serta nula por ,.,. 
Aaelduldade é egulartdade na eompa.ênc.a fra~il.o de re~ra <'Onst itucional sôbre compct, 11 o 

ou na presença, po tualldade, ni!.o !altar ao ser- cia). Mas a m csnfa re~ra Jurld :c"- cnmo rep a. 
viço ou a algo a e :e esttl. prt>sente, ou se hi de CUP1p< 1, ncin da Jus tiça do Trabo lho .. e
da esta~ presente ll' a frequêncla., o Ir ou v ·r · ria nula tpor infra~ã.o de r e,-,;ra ele c <> mj.Jeh 1• 
e permanecer, se ar-~• (c!do, <edere, aessum), cia do Cono::reFso Na('wnal, fnr 111.rla •to art. 
pousu. Tanto se aselduo n.> trab~lho quo'r t.:> 123, 1 2.•, d >L Con,;titui <;:ão de l9·~CI. Os corpos 
no adimplemento oe outros deveo:oes e ob~lga- le;;i Ri~-tivos que silo competentes pn.ra e· .i<- ... o 
çOes, que aupO~m epetlçiio de ato1, tteraç.1o ou t.le rc ·~ra s jutít lkns de <·t •mpetiincin. lc~i:ll,· t "'L 
perla:Ucldn.de-, pô aue A. ore:= enç'l. po~::·l :: ~ ;· nfro no são para e~' iC'tar r ~ oa-rns de rl ,t·F:':to sHt , ... -
<'::>ntlnuada, c·mo a do' guardas dos Jardins ou tP':'<' i ~l, n ~m os q.ue '.ii.n competcnte.s p~ra a 
d'\s C'as~.s oue ta de ser de""pert tldoa Ee ·e t o . .E:rlt('r·ul riP. 1·('f:rnq cJe dJr f'tt n sub~tttnf'1 ~1 1 n -. ' , 
a campainha. CJ ero esc evru 'noct"s d'csque sómcnte pGr tsRo, "'?mr:etPnt~" p:rn R , 1 , 
r-~lde:: Pt" a•!!! t n·otte~ e dl11.s. Quem é ~- de r P'l; l'll.R <I~ cnm r<>tPn~·' a l~·n~ lat.tva test:- r ~c· 
•!duo não' falta; o mérto no qu fa?; \'e~1- la. a. P<'rm l ll~ ri PI.:- ~~""'' ~ kg •~ln~"' "·. o· t :n ~· a o 
lhe d~ ser a.s.sld a~3iduitate '1 cfeligentia f.~'t'h't_'PIQ do art. "!'· § 2.•, da. Com<t tt Ul~: · o <I$ 

f'6T/I'Clt. ,.. s .. 11 re·~ra · fio p rt 1.• rl3 Lei n. 2 .;10, rl"' 
O trabalhado que falta, repet\1amr.nte. &0 20 rte J unho rle l!h!\ , i.fvr~~ " ~ i oi 'J r•·d lgid ' ' " " " '' ' 

Fe:vi\O, ou que IL'l. nos d 1as em qu" Vl\1 8e: rP-:ra rle r!i t·r ito Rllh~1 n n •· l a l m a t.,riai. n ã •J "<'• 
mata al.t'dno o tr l!.l.ho, ou em que a lndU.<tr!a ria nula, por infn(t;J.J n d os ars. 6."1, rx.· e ;, •. 
mala preel'& dê!, é mau trab1 liJ.ador, to eon· XV. al. Co:~nr,.blda ~nmo r~~ra ' "r!rl ~., , . ,. 
t·árto do tt'eballi:u:tor l"'lltdUo, donde 111ver, no r.on\petP-nriA, <'"m .!n , ncn r r. o iml'l lcita rio a1l. 
étllno de ti .,.~U!U11., 1 de dr~uuosm a m~r!n4 a\u- 12:::. § 2.o, d r> C'ron<~ituir~'J rle 1!1-l6. fn! mfrcrr
ll'lo & s•d.~. 8"nt,~n· ~ r~: "' A~t::4 ·luo ~, t.•·a n SE"l1- I~m ,,_,: ,, roarPpfl!: pni~ P.Ó é rP ~ r':'l .1 11 rf~if'a · ' e 
tar-:e, n::> temp:>; o desldlcso. reb~lxanc!o-ae. "'·""'~n ncia na _f"•"' ~ ·. e Pm . ''Hr'~rl" itn·adiu 
d<!~adando- 11 ~. ~•ort'., d,rt•rfP"tPs <ao ('" , .. .... llnl•ll ri" <:_omp.,t•nllll! c.o• ;l11<'1 ;a do Tl .balho, 
m's que •e En,·llee("m H& o otium •nertissi· Q'te fl ór_.'~po Ç/b P or/,.,,. ·'"'•' " ríno 
murr.o. que 1o 0 de on~m. no tr.~b111, 0 n:lr> 1 , •~~· Adm11 111rlo:o-~" ·. r· r~ m pot: . bs 

' . ' 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 

O EFEITO DO RECURSO EM DISSIDIO COLETIVO 
J, Antero de Carvalho 

o Sindicato aos Condutores de Veículos Roàoviarios • Ane. 
xos de Niteroi requerC1' ao Tribunal Superior do Trabalho 1nan. 
dado de segurança contra ato do corregedor daquela Justiça.. 

Alegou que, para obter aumento de salario!J e !Witar a. pa. 
ralisação dos transportes de passageiros em N~terot. jêz tnstau_. 
rar dissídio colet·ivo, julgado procedente, em parte, pelo Trt. 
bunal Regional da 1.a Região. . 

o Sindicato de empregadores recorreu para o Tnbuna.l su.. 
perior tendo sido dado ao 1·ecurso efeito apenas devolutivo. 

E!ttretanto, o corregedor, apreciando uma reclamação d03 
ernp: egadores, resol·veu modificar o efeito do recurso, para tor. 
ná.lo tambem suspensivo. 

Daí a impetração da segurança, que o Tribunal Superior de. 
negou, por maioria de -z;otos. , , . 

o Sindicato de empregados recorreu para o St~premo 7 ':'• 
bunal Federal, onde o 1'elator, ministro Luiz Gallotti, projenu, 
ontem, o seu voto, que foi apoiado pela Egregia Côrte. Se'llt 
ctiscrepancia. 

o pronunciamento do Excelso Pretorio, reunido em 7'ribu. 
nal Pleno, vem modificar reiterados pronunciamentos da Cor. 
regedoria da Justiça do Trabalho e do proprio Tribunal Supe. 
rio r especializado. 

A relevancia do respeitavel veredicto do Supremo Tribunal 
impõe a transcrição do brilhante voto do ministro Luiz Gal. 
lotti, assim manifestado: "Estou em que não devera negar a se. 
gurança e sim concedê.la. Dispõe o art. 12 do decreto.lei 9.070, 
de 15 de marco de 1946: "Os recursos cabíveis dos julgamentos 
proferidos por· Tribunais do Trabalho, em dissídio coletivo, não 
terão efeito suspensivo e deverão ser julgados centro de 30 dias 
de sua apresentação ao Tribunal ad quem. O provimento do re. 
curso não importará em restrição de salarios já pagos. 

E' expressa, portanto, a lei no negar efeito suspensivo GO 
recurso de que se trata . E vai além, pois torna definitiva a 
execução que seria provisoria, com dizer que o provimento do 
recurso não importa7'á em restituição de salarios já pc.gos . Mas 
não é isto que está aqui em discussão e sim apenas o efeito 
suspensivo que a Corregedoria atribuiu ao recurso. Ten1w como 
indubitavel que, reformando o despacho do presidente do Tri~ 

1 bunal Regional que só no efeito devolutivo recebera o recur3o, 
para dar .lhe e jeito suspensivo, o ilustre e digno corregedor da 
Justiça do Trabalho contrariou a lei. Só seria facultado ao 
Poder Jucticiario deixar de aplicar o mandamento legal, se ojen. 
sivo da Constituição. Mas ofensivo da Constituição ele não é, 
de ner~hum modo. Jamais se pretenãeu que violem o prblci. 
pio constitucional da igualdade perante a lei as disposições Ze. 
gais que, em certos processos, negam efeito suspensivo ao r ecur. 
so, ainda quando ordinario. Isso ocorre até com a apelação no 
processo comum, em varias casos, inclusive no tocante às sen. 
tenças que condenam a prestação de alimentos (art. 830 ns. I 
a IV). O dec .• lei 9.070 foi promulgado com o objetivo de evitar 
greves, permitindo aos empregados que obtiverem aumento de 
salario por decisão do Tribunal Regional, pleitear o respecttco 
cumprimento, antes 'de ser julgado pelo Tribunal Supe'!'ior o 
r~curso dos_ empregadores: Se foi bem ou 1nal inspirado o Ze. 
gzslador, nao nos cabe dzzer. Mas estamos vendo, através de 
jatos recentes, que os empregados já nem querem esperar o 
pronunciamento dos Tribunais Regionais e sim impor por meio 
de _gr~ves, a aceitaç~o de suas r~ivind_icações. Por conseguinte, 
atrzbuzr, contra o dtsposto na lez, ejetto suspensivo ao recurso 
d~s de~i~ões dos Tribunais Region'I:is, seria dar motivo, iá en. 
tao legttzm~, _a que os e~npregados amda menos quisessem aguar. 
dar a deczsao da Justzça do Trabalho e ainda mais se incli 
n~ssem ~elo recttrso à gre_v~ esta, sem dúvida, mais prejudi: 
~zal . aos znteres~es da coletzvtdad~, nos quais, sobretudo, há de 
znsptrar.se a Zez. Tenho por 117:anzjesta, data venia, em /!llce do 
texto claro e termmante da Zet, a procedencia do recurso e por 
isso, lhe dou provimento." ' 
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proprtetartos Refutam os de colégios 

dos professôres 
,.., 

razoes 
Alegam que a situação do professor particular não é tão má como se pinta - Te 
P.rivilégios e regalias que não são concedidas aos demais trabalhadores inre11eCTU1D11 

- Declarações ao «Diário de Notícias» a propósito do dissídio coletivo 

Os 'pro/ess6res Melo Campos e Juruena · de Matos, quando faziam declamções ao "Didrio de Noticias" . 

Estlw ram ontem em nossa redatão oo 
professOres Lul~< de Melo Campus e 
João Paulo Juruena de Matos, res
pectivamente presidente e 10 secret'árl.> 
do Sindicato dos Estab\eleclmentos de 
Ensino Secundário e Primário do Rio 
de Janei.I'J, ~cém-elei to.; e empossa
dos, que nos fiz-eram declaracõeo; sO
bre o momentoso caso da dlss ldio co
letivo dos prof..,ssOres de ensino parti
cular, ora em vésperas de julgamento 
na Justlca do Trabalh)) . 

SITUAÇAO DOS PROFESSORES 

Pf~iramente, falou-nos o professor 
Melo Campus, que féz as seguintes de
cla:-acões: 

- Julgamos excel..,nte a oportunida
de que nos of~rece o «Diário de No
ticias• para divulgar alguns aspect)S 
do problema da remuneracào dos pro
fessôre.; particulares, a·•pectos êsses QUI! 

têm sldu omitidos ou deturpados e 
que procura':'emos esclarecer de modo 
objet!v., e Imparcial. 

O professor particular, apontado pe
los ln~ressados ou mal informados co
mu verdadeiro Jl'á l'ia e vitima inerme 
da exploracão impledD'.>a d.Js re.;ponsá
vels po:- colégios particulares é, na 
verdade, um profissional perfeitamente 
amparado pela ll!gislacão em vigor, 
qua lhe attibu1, em certos casos, prJ
vlléglos e regalias que nli.u são C·Jnce
dldas aos demal•.; trabalhadores Inte
lectual·•· 

A lsencão do ImpOsto de renda, o 
reglm" de férl:>s remune:-adas durante 
quatro meses, o liberal abono de fal
tas, a llcenca pal'a tratamento de ln
t-erêsses particulares são outras tanta•3 
vantagens que , magistério u·3ufrul; mas 
a maiur, certamocnte. dessas ~rroga .. 
Uvas fixadas pela leglslacão é a do 
•;alário condigno determinado por melo 
de um mecanismo especial em que 
Intervém vários fatores. 

SALAJUO MOVEL 

- Assim, ao invés d~ depender do 
arbltrio dos estabelecimentos a remu
neracàu do professor é fixada po:- uma 
lei própria e constitui um sal'ário pro
fissional sui-generis. 

Independentemente da vontad~ do em
PI'<!gador ou da Intervenção do p~der 
publleo, pelo simples funcionamento do 
mecanismo regulador o saláTio do pro
fessor sobe, bastando para l•oto que 
se e leve o salârio mlnlino regional, o 
número de alunos numa classe ou a 
a.nutrtac1\:! a ser cvbrada dê'.5ses alunos. 

Assim, o pr,feo3sor se beneficia de 
um salàrlo móv~l. que es!'á semp~e 
adaptado à elevacllo d0 custo de vida, 
uma vez que se el..,va, automàtlcamen- . 
te, IJ.Uanno sobem o custo dos demais 

Em 1945, com a famosa portaria 
204, dl!pols em 1947 e 1948. com os 
ac.u~dos intersindicais fruto de Inicia
tiva nossa , tiveram êles senslvel ma
hracll.o de ordenados. 

REPOUSO SE~IANAL REl\fUNERADO 

- E' curioso mencionar, continuou o 
prof. Melo Camp·us . que fo"am os pro
fessOres particulares a• primeiros pr;>
tl-3sionais do Bra.ll a se""m beneficia
dos com o Repouso Semanal Remu
nerado, que lhes !oi concedido pelos 
estabeleclment·us de ensino, com a an
tecipaç~., de um ano ••ôbn, às demais 
classes. como provamos documentada
menb' em nossa conte3t.aclio no dlssl
dlo ora em curso. aumento êsse que 
atingiu, em 'li'árlos casos, a mais de 
40 % 

E' e.;t':"anhâvet qu~ se apunte com·J 
VItima Indefesa. uma clas.e que tBntas 
conquista·• obteve : é preciso n~o es
quecer que a polltlca. de acordos. cuja 
lnterrupcl!o é proclama pelos lnte""s
sados como le~tva a. seus tnterêo.;se~, 
sõmente nl!o fol mantida diante ela re
cusa ' categórica e lnexnllcâvel. pJr 
parte do Sind!cat·u do• Pmfes·.>Õl\'S. ~ 
entra-:- sequer em novns entendimentos 
ou negociações, quando findou o pra20 
de vigência do último Acôrdo. 

l!:S'.!e mesm, Sindicato que. aban
donandu uma sâhla orientação de con
córdia e harmonla. se lancou numa 
áspera campanha de reivfndlracne• ab
surdas. , já recusou nada menos da 
trêM proposta" de aumento~ de vencf· 
menta.; que Jhop foram ap~esentad~~ pot
aut)ridadl!s ln•usneita•. comn sejam o 
pr-ufessor Lourenço Filho. então rtirator 
do Departamento Narional dP Educa
cão. o ex-diretor do F.nsino Serundãrln 
profes:"r Haroldo U•boa da \unha e 
o atual reito:- na Universidade do Bra
sil, prutessol' Pedro Calmon, qu\! ocupa
va a pasta da Eduraclio. 

Em tOdas essas eventualidades o 
Sindicato de ProfessOres permaneceu In
transigente, recusando-.,;e a aceitar a 
ml!diacão dês.es eduradores e furtan. 
do-se a uma anâlise honesta e Im
parcial do problema. 

PROPOSTA DE AUl\IENTO · 

E JY.'Oõsegue o pro!. Melo Camp·õs: 
- Hâ dois ano3 tiveram os profes

aôres a oportunidade de recelll!r pro
ll·'Rta de aumento razoável de sai'Arios, 
feita pelo profess·ur Calmon. rnm a 
e.nuência da Federaclin Nacional dos 
Estabelecimentos d.., Ensino : o Sindi
cato dos Profeo3sôres recusou rategõ
!:'lcamente a simples di•russlio "" qual
quer proJlJSta, preferindo sacrlf!rar a 
laboriusa. classe dos profes-.>ôres . para 
qu.., !ÔS'3e mantido o atual clima de 
.,, __ .L-...21. -·-J.- --- ··-- -·---~- -··-

aceitando uma conc!liaclio na 
de 100%; em no3sa contestacào 
vamos por simples cálculo 
t!co, que tõda a receita do.! 
mais caros do Distrito Federal 
seria suficiente para pagar êsses 
mentos fantásticos. Ql.l\! nos fazem 
vldar da boa !é de quem os 

Deosa. forma, I) pedido do 
8\l'Jcitant\! é pu"a demagogia, pois 
atendimento Implicaria no emprêgo 
120% da rcce' t& bruta de todoo 
colégios, apenas Ci·)m o 
das !Olhas de seu·• professOres. 

CONSULTA Al\IPLA A CLASSE 

- Aguard·em.>s portanto. tranqulla
!nente, diS'.;e ainda 0 pro!. Melo Cam
pos, o pronunciamento do Tribunal, 
que não se vai deixar Influenciar por 
essa agltacã0 a~tiflclal e demagógica 
que se vem pc.,curando lnut!lm\!nte criar 
em tOrno de um problema que já po
deria estar res.>lvldo, de forma saUa
fa tór!a e amistosa, se afastados fOsse 
os agita~.Jre; contumaze-3 que desejam 
se utiliza:- da legitimas ""lvlndlcacõe 
econômicas de uma classe respeitável e 
laboriosa, para servir seus lnronfessá 
veis propósitos subvemlv:·)S . 

Estamos certos de que uma conault 
ampla e democrAtlca à digna classe do 
pr.:>fessOres revelaria o desl!jo de resta
belecer com 0'3 diretores. a orientação 
anterior de entl!ndlmenfns dl:-etos e 
amista.;os. 

Estamos certos também de que, num 
futuro bem próxlm;,, Imitaremos o 
exemplõ de S. Paulo. onde todos os 
sindicatos de pro!essOre• e dln.tores, 
por unanimidade, acabam de !Irma:- um 
acórdo. num ambiente de cordialidade 
e mutuo respeito que é o único com
patlvel com a dignidade do verdadeiro 
educador. 

PROXTl\10 AUIIIENTO DO SALARIO 
1\UNIMO 

O profes,; )f Juruena de Matos, que 
ouvira atentamente a exposicã0 de seu 
colega, pediu-nos para lembrar um pon
to que conside':'ava de magna lmpor
tlincia: 

- E' preciso nl!o esquecer o próxim"V 
aumento do salário mlnlmo), já anun
ciado para. bre~; com êS'>e aumento, 
o sal·Ario dos professôres do Brasil In
teiro ·3erâ sensivelmente eleva.do. qual
quer que •ela o resultado do dissldlo. 
Basta diZ'Cr que pa~a 'J profes~or de 
tempo integral, êsse aumento atinglrâ' 
a mai·• de Cr$ 1. 500.00 men•3als. com 
uma despe~ anual, para os colégios. 
3Uperior a 'Cr$ 12 .000.00 anuais, em 
cada turma do curso secundário. 

E' curioso observar que qualque:- pru
fessor que lecione dn:., horas dlãrias, 
vai obter &õment~ de aumento. lmnor-
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Várias inova!;Ões, inclusive sôbre o Direito do Trabalho 

I 

I ISBOA, 19 COe Edmond Mar
co, da France Presse) - O 
govêrno enviou à Assem

bléia Nacional o projeto de re· 
visão da Constituição política do 
pais e Ata Colonial, êste últi
mo cons-tituldo pelo estatuto po
lltico dos territórios portugue
ses de ultramar . Jl;ste projeto 
cont ém certo número de inova· 
ções . Assim é que no caplutlo 
das garantias conta «Dir eito do 
Trabalho pelos têrmos da leb 
pela primeira vez consignado na 
Constituição portuguêsa e criou
se nova garantia em favor dos 
cidadãos portugueses que terão, 
de agora em diante, o direito de 

reocupar os lugare~ que ocupa
vam, na ocasião de serem con
vocados para serviço militar, 
tanto nos departamentos públi
cos e semi-públicos, como nas 
emprésas particulares . Outra 
inovação consiste em compreen
der, no capitulo das atribuições 
do Estado e do govêrno, o de
ver de velar pela defesa públi
ca, e salubridade da alimenta
ção . O projeto de revisão con
sagra alguns artigos à Igreja 
Católica e mantendo embora ~ o 
principio de separação dos pode
res da Igreja e do Estado, de· 
clara que a Religião Católica é 
a da Nação. Por outro lado, no 
domlnlo estritamente polltico, o 
projeto estabelece que o man
dato de sete anos do chefe de 
Estado não pode ser prolonga
do e, pela primeira vez, designa 
o presidente do Conselho, ou, em 
sua falta, um ministro que as
sumirá a.utomàticamente as fun
cões de chefe de Estado em caso 
de morte, antes de expirado o 
mandato, ou qualquer outra· ra
zão que o Impeça fisicamente de 
exercer suas funções presiden
ciais. O Conselho de Estado, ór
gão de consulta, funcionando 
junto ao presidente da Repúbli· 
ca, será t!l.mbém aumentado. 
Além do presidente do Conse
lho de Ministros, do presidente 
da Assembléia Nacional, do pre
sidente da Càmara Corporativa, 
·do Supremo Tribunal e do pro
curador geral da República, o 
Conselho de Estado compreen
derá dez membros, ao lnvéR dos 
cinco anteriormente escolhidos 
entre as personalidades eminen
tes da Nação, pelo presidente da 
República. Por outro lado, :a me
tade 'dos membros poderá de 
agora em diante, ser renovada, 
quando. expirar o mandato pre
sidencial. Também, agora, o 
Conselho terá que pronunciar-se 
sõbre a escolha de candidatos à 
presidência da República, cuja 
eleição continuará sendo assegu
rada por sufrágio direto. 

Por outro lado, e enquanto a 
Assembléia Nacional vê o núme
ro de seus membros passar de 
90 a 120, o projeto prevê pode-. 
res mais ex tensos para a Câ ma
ra Corporativa, que se torna, 
prà ticamente, o órgão de estu
do dos projetos-leis go•! ernamen
tais . As Comissões e Subcomis
sões poderão ser convocadas pela 
Câmara, en. qualquer ocasião .. 

Outra inovação muito comen
tada foi a nova designação dada 
aos territórios portugueses de ul
tramar. A designação oficial de 
Império Coltmial Português foi 
substltulda pela de Império Por
tuguês de Ultramar . O projeto 
estabelece, além disso, o princi
pio de revisão periódica da Cons
tituição, cada dez anos, prazo 

que, no entanto, pode ser redu
zido para cinco anos, em casos 
excepcionais. Finalmente, é In
teressante observar que o pro
jeto compreende um artigo pelo 
qual «de nllnhuma maneira alie
nará qualquer parte de seu ter
ritório ou seus direitos de sobe
rania, salvo no caso de retifica
ções de fronteiras , uma vez que 
estas tenham sido reconhecidas 
e aprovadas pela. Assembléia Na
cionab. 
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Foi apresentada á Camara 
essa importante reivindicação 
~~

r~embrou-se dos lJl'ol.Jlemas que afligem os 
· trab res, sidente do Sindicato de Panificação do Rio 
de sr A nio Ribeiro 1\Iagalhães, que vêm de apre. 
sen pr jeto já entregue ao parlamento, e no qual tt·ata 
da cão do salá_rio mínimo, para os lrabalhartorcs . 

O Pl'ojeto /!' õ 8eguinte: 
"Art. :1.0 

- Fi<:a instituído o salc\rio mínimo profissio· 

(CONCLUI NA PAG. 4\ 

,.__.._..,_._ - --.- ...,... 
ha:l, oonaideran<lo-se neficla a categorias compreendidas 
·nos grupos estabeleci s pelas leis trabalhistas em vigor. 

Art. 2.o - Fica estendido o que se e~tabe.Iece no artigo 
anterior, ls categorias Profissionais, ~~ porveutura ainda nãD 
tenham orgãos representativos de su~. resp rcth•as classei. 

Art. 3.0 - A aplicacão do rrr.~Pnte decreto-lei, não poderá 
aer m')tfvo de rerluc!'ío de salirio, n~>m prejudirará a situação 

· ~· direito adquirido. . 
1 : Art. 4.• - O Poder Exe~uliYo, ouvidos os 6rg1íos das elas
' e hte!'~Mada!, dentro de 60 dias, regulamentará & pr~te 

lei. '<''---gadas as disposições em contrário. 



COLUNA OPERÁRIA 

I INTERPRETANDO A LEI · DO REPOUSO 
REMUNERADO 

O sr. Astolfo Serro considero errô·neo o 
pensoçõo nos aumentos coletivos 

O minist1·o Astolfo Serra, do' lei 605 o pagamento do repuu
Tribunal Superior do Trabalho, . so é, "para todos os ·efeitos" sa
não aceita a tese de computar-Jlãrio. Logo, a compensação se 
>'e o repouso semanal remune- írnpoe. Distingo. Que o aumen
rado para os efeitos de com- to salarial está em função do . 
pensação nos aumentos de salá- custo de vida,· concedo. Nem é 1 
rios concedidos por sentença co- outro meu critério como juiz 
letiYa. Falando ao Cu·r·reio da nas decisões coletivas: parto i 
Manhã declarou que não aceita sempre dos números índices, 
êsse critél'io porque a t e n t a que me dão a percentagem da 
frontalmente contra o disposi-1. variação do custo de vida, no 
li vo constitucioual que tleu aos, periodo do dissiclio, para conce
trabalhodores aquela conquista der o aumento. Mas. da~ chegar 
,;odal. Êsse ponto de. vista, dis-1 ao extremo de, mandar compen
se, é aliás, o vitorioso no Tribu- ' ~ar tudo o que o operário rece
nal Superior do Traba1ho, que, 1 be por preceito legal, nego. Que 
,;àbiamente, tem-se opõsto à fa- a emprêsa compense os aumen
mígerada tese de compensação. I tos expontâneos, admito. Mas 
.. Disse famigera<Th, sem eure- compensar aquilo que já é um 
mi::;mo algum, porque estou direito adquirido, um pagamen- , 
convencido de que essa prden- to imposto pela Constituição I 
ciida compensat;ão irá brechar·jlTederal, e, sobretudo, ésse <lo 
c) direito que os beneficiados da repouso eminentemente · euge
Lei 605 - do repouso remune- nico, em beneftcio da saúde do ' 
l'ado - conquistaram em face' trabalhador; pagamento que vi- l 
da Constituição l<'ederal de 46. 1 ·a garantir o dia do operário, , 
A natU1·eza juríd·lca do instituto t que, por fôrça da lei, não pode 1 

ae repou~o remune1·adu tem t1·abalhar, ms.s que tem direito J 

suas raízes na Carta :Magna e ~o pão tanto quanto· o mensa
:;eus objetiYos são eminent~- : lista que não trabalha mas re
Jilente sociais .. , cebe o seu dia de descanço; 

O REPARO DE LJ:\L·\ 
INJUSTIÇA 

mandar compensar é~se paga-
m~nto, não me é possível fazer 
por absoluto imperativo · de con
ciência. 

!.\lais adiante, Irisnu q u e "Nada modificará a meu ver 
'pouco importam. aqui, as ale- comentou, o conceito de salári.~ 

gações dos q u e predica1,1 a ou a classificação de salário, que 
.. compensação". quando susten- ; n lei regulamentar 605 dá ao 
t<'lll que se e preceito constiiu- repouso remunerado. É um con
cíonal o rcpuu::;o pago, também J ceito meramente formal, por is
o é o aumento salarial decreta- ~ :so que tecnicamente não é sa
cio pela Justiça do Trabalho, lári.o, \'isto que salário é uma 
quando usa do ·'púder norma- contraprestação de serviço ; re
th·o", que lhe confere a Cuns- ; presenta. mna realização de tra
litu.ição. Êsse argumento é de balho. O repouso pago se1'ia eu
puro fundo sofistico. Nem apro-

1 
tâo uma exceção dêsse conceito 

',·eita à tese. No ordenamento jurídico .. • Para · mim o que a 
;;ocial da Constituição de 46, há I leJ ,·isou, quando chamou de 
Yários preceitos, que a J·ustiça salário o pagamento do repou
trabalhista "também impile",' so semanal, foi dar ao mesmo 
,;em que haja nisso colidéncia I as garantias, que a Consolida
,,lguma. É, aliás, função precí- 1 çâo assegur01 ao · lidimo salário; 
tJUa da Justiça zelar pelo cum- 1 tais como a de sua irredutibi
pl'imento da lei. Tanto mrlior é lidade, de não · ser penhorado, 
c sofiS!-11a_ arm!'ldo, quanto é cer- J, ~es_cor:tado, nem afetado· pelas 
to que nao ha confundir o pa- falenc1as". 
g·,menío elo repouso semanal , · 
com o aumento salal'ial dec1·e- O EMPREGADO PODEnA 
lado por sentença nonnativa. ; EMPOBRECER MAIS AINDA 

Com efeito, o legislador com;- j . 
i ituinte não oz;isou tLm aumento O autor destas declarac;óes 
compulsório de salários, quan- 1 julga que as compensações po
clo cristalizou, no art. 157-VI, o I deJ·av empobrecer os emprega
áircito ao repouso semanal re- I dos. Afirma: "Nesse andar de 
munerado. O que se procurou I eompensações, em bre\'e, tel'
j azer foi repara?· uma flagrante ::,"e-á de empobrecer mais ainda 
mjustiça social, que diYidia os. l a!! massas trabalhadoras, por
trabalhaclóres em dois grupos: que, então. \'iriam para a com
l' tn, privilegiado, -- gosando · pensação as férias, o auxílio
l·epouso semanal pago: e outro, doença, o auxílio-maternidade. 
óesamparado, sendo obrigado a Estão invocando até as criações 
repousm· semanalmente, mas assistenciais das empresas pa1·a 
sem receber o repouso! Essa é COJl!Oensar. A tese Çla compen
que é a dominante da questão, saçao. assegura, tomará nessa 
a poderosa ratio do preceito marcha vulto gigantesco à fei 
{.:Onstitucional pol'que os traba- ção do "Efrit" da lenda árabe, 
.lhadores "horistas", diaristas", que, de um pouco de fumaça se 
"tarefeiros" trabalhavam tanto I' t0rna um fantasma". 
C{Uanto os "mensalistas", - 25 . 
dias normais -, mas, não ti- CRITÉRIO DO .JTJSTO 
nham aquêles como êstes. o pa- EQUILíBRIO 
gamento do repouso". 

, AD concluir, disse: ·•o que 
SOLUClOti!ANDO A im!)orta ressaltar, ainda, é o cri-

DESIGUALDADE tério de justo equilibrio com 
que atua a Justiça do Trabalho 

O sr. A~tolfo Serra considera I nas suas decisões normativas. 
que a desigualdade entre us Ao defenderem a compensação 
trabalhadores foi solucionada do repouso remunerado, deve-
pela Dai a ori- riam tiS critérios de 
gem dissídios, ' 
não tribunais 

os 
que é 

todos, mas Jtpenas e. diga: os à\nnentos 
parte, uma determinada ados sôbre salãrlos de dois 
;toria Gle trabalhadores estlect.o~l e até de mais anbs anteriores! 
ficamente enumerados no di- A data base é sempre recuada 
ploma legal, a ronclusão lógica e ainda. assim, se manda fazer 
{! a de que. efetiYamente, o pre- uma séria de compensações: 
cetto constituiconal não conce- impõem-se Yárias exigências 
deu um aumento compulsório como assiduidade cem 'por cen
de salário. Outro argumento é to e outras que tais, através do 
o de que um pedido de aumen- que se cria. em Yerdade, para 
to de salário baseia-se, normal- o trabalhador, uma série de 
mente. na superação do salário obrigações, que importam na 
pelo aumento do custo de vida sta compensação ao aumento 

que pela regulamentação da concedido". 



-\
 

í 

'-
· 



6 I TRIBUNA DA IMPRENSA. -- tê rÇa-feira, 25 de abril de 1950 

SINDICAL SERVIÇO SOCIAL 
Discutível a Competência da Justiça do Trabalho 

f c 
usto ·o . e ·justa retribuição ao c apita 

• 

Transporte, o inferno de quem trabalha 
* Reportagem de HILCAR LEITE * 

A maioria do povo que trabalha e . que percebe sàlários médios 1 trem atrasar ou se não puder pen- Portanto, para um trabalho de 

Iclo TRAZ Ao TRABALHADOR GANHAR DEZ YÊZES baixos, não pode ·residir nas proximidade& dos locais de trablho, durar-se no bonde, lá se vai o oi to horas, no qual muitas vezes 
tanto mais que o desenvolvimento da cidade .isolou praticamente os descanso semanal e outras coisas. ganha apenas o salário mínimo 

ENTRETANTO, QUE PAGAR O QUE CONSOME E UTILIZA cmtigos bairros tabrís da Gávea, São Cristovão, Tijuca, Andaraí, Vila mais. de quatrocentos e dez cruzeiros 
I sabel e Gambôa. Trabalha, com o descanso do al- mensais, gasta, diariamente, mais 

UMENTADO MAIS DE DEZ YÊZc.:::>---------------!'!l Consequ~ncia, nllsse.s bairros ·surgiram favelas para abrigar os moço,atédezessete horaseà tarde de três horas de transporte, men

No suplemento anterior publicamos a_ entrev_ista que sóbre _o 1 - que a conc~s~ão ou não de 
flSsunto ncs conceden o juiz Délio Maranhao, preszdente, em exerct- aumento de sa!a:no houv~sse ~e 
cio, do Tribunal Regional do Trabalho. . . . . resultar da analtse . d_a sttu~çao 
•· · Hoje 0 entrevist ado é o advogado .Wtlltam !!fontetro de Bar·r~~· de pelo menos, os ulttmos cmco 

xrata-se de uma figura por demats conhectda de quantos mtlt- anos,· 
itam nos tribunais trabalhistas, tendo sido o dr · Monteiro de Bar- - que tosse vedada a adoclio 
rcs, em quase todos os dissídios coletivos levados à Justiça do Tra- cega de percentagens unifornu:s 
1.•alho, o defensor dos Sindicatos de Empregadores. de aumento par~ tôda a categoria 

. COMPETÊNCIA NORMATIVA\ econômica, substituindo-se êsse 
sistema evidentemente errôneo 

'oA J USTICA DO TRABALHO pelo da pesquisa de níveis de sa-
. · ~ lá rios equitativos, e fosse de se 

domeçou o sr. Monteiro de em pagar sempre razoavelmente conceder tão sàmente a rnajora
Barrd.>, depois da primeira per- os seus trabalhadores, não so- ção dos salários interiores a êsses 
.. unta do reporter, dizendo o se- mente são muito mais duramen- . . h 
., te atingidos pelos aumentos de- nwezs, sem, todavia, c egar-se ao 
IJUint~o Brasil, os trabalhadores; cretados nos dissídios coletivos, estabelecimento dos chamados 

,cuando têm urna pretensão cole- cujas percentagens, iguais para '·salários profissionais", que não 
itiva de melhoria de salários ou. tôda a categoria econômica, inci- devem ser objeto de cogitação da 
·de outras condições de trabalho dem sõbre G\:3 salários maiores pa- Justiça do Trabalho. Sàmente as-
11 não conseguem fazer . aceitá-la gos por êsses empregadores, mas, · t' · · · t 1 •. 

quase invarl·avelrnente, são colhi- sm~ a tng~r-se-za 0 'us~a ano •r.migavelmente, nio prec1sam nem ..... tal t 76" 
~rer à. greve, direito dos pelas majorações a.tlctonais '"" que 11.4 ar • " o-

egurado para situr.ções e~cep- resultaJ;.ltes de terem concedido lidaçáo deu Leil do TraballtQ; 
dona.lissimas, mas têm aberta\> as espontaneamente aumentos de sa
portas da Justiça do Trabalho, !árias antE!.> das datas de incidên
que decide se os empregadores cia adotadas pelas decisões nos 
devem ou não ser compelidos a dissídios coletivos de natureza 
ptisfazer a pretensão, no todo ou econômica. 
em partt;. . · e) .- Resulta desse verdadeiro 

E' o exercício da chamada com- castigo imposto aos bons empre
f)eténcf normativa, através. da gadores· . a tendência para que 
qual a Justiça do Trabalho resol- abandonem a sua politica de be
ve 0 dissidiq_ coletivo de nature- neficiarern e 'S p o n ta n e a mente 
113 econõm!cft:, E'stabelecendo nor- quem trabalha para tles e de se 
mas que, como verdadeiras leis, limitat em a esperar () resultado 
criam direitos e deveres antes de cada dissidio sucessivo, para, 
Inexistentes e, mais pote::J.tes que somente então, concederem ape
aa. próprias leis em -regime de- nas os aumentos decretados a ti
m6crá;ico como o nosso, chegam tulo compulsório. 
..._ alterar contratos· perfeitos e f) - As decisões nos dissídios 

JICaPB:dos entre empregadores e coletivos de natureza econômica 
tratiáL"Iladon.'s. . não têrn deixado às emprêsas a 

A CQnstitl.liÇãCJ Federal de 1046_ , menor latitude na sua aplicação, 
t rPsultando daí que subvertem in-

110 seu artigo 123, § 2 ·
0

• de enm- t eiramente as estruturas salariai& 
·IDOu que fosse regulada e delirni- e criam situações da maior in,·us
t;&da em lei essa vasta e impor
~tissima atribuição da Justiça t ica, a nlfo ser que concedam as 
do ~abalho, especificando-se os emp.rêsas consideráveis aumentos 
~asOI em que as decisões, no• dis - aõicionais destinados 4 corrigir 
·-'"iel coletivos, poclerão estabele- as discrepdncias verificadas, onu.s 
·~ b adicional êsse que com cada vez 
,cer normas e çoni!ições de · tra a- maior reZutr1ncia é assumido, 
lho. Até h oje, não foi isso feito, Poesmo pelas emprésa1 maia libe-

i.mas preexistiam 1! continuam em rais. 
'.vigor, entre outras de menor al
cance, as dispd.>ições dos artigos g - Vai se tornando, assim, ri
!166 e 873 da Consolidação das Leis gida, absurda e desumana a es
do Trabalho. Exig~ o artigo 7G6 trutura salarial, mesmo nas me
,que, nos dissídios sóbre estipulO:- lhores emprêsas, com a pior re
~ão de salários, sejam estabelecz- percussão possível sõbre a moral 
4las condições que, assegurando 
'JUSTO SALARIO AOS TRABA- dos trabalhadores, O<> melhores dos 
~HADORES, permi tam, também, quais vão ficando inteiramente 
",JUSTA RETRIBUIÇÃO AS EM- desprovidos de estímulo, e êsse 
:PR1:SAS INTERESSADAS. O ar- solapamento da moral envenena 
tlgo 873 veda a revisão das deci - as relações entre o capital e o tra
IIÕU que fixarem condiçõe-s de 
!trabalho antes de decorrido mais balho e prejudica enormemente a "tJ um ano de sua v igência. produção. 

Tão escassas regras fundamen
tais, embora. acertadas) são ·mani
festamente insuficientes, por si 
IJÓ'3,_,~?ara nortear seguramente o 
exeretcio ciessa coisa enorme e . 
ClOmplexa que é a comp2tência 
normativa da. J ustiça do Trao:l..• 
ilho. 

A eas& carência de rumos t ra· 
çados pela lei - e n ão a quais
quer deficiências da Magistratu
ra Trabalhista - é oue atribuo os 

h ·__;, A,t majoraçtJes muitas ve
zes desproporcionais dos salários 
nas categorias iniciais dos qua
dros 'ele pessoal conduzem muita& 
emprêsas a conservar durante 
pouco t empo tais trabalhadores, 
por ser mais barato admit!r ele
mentos novos, não beneficiados 
peles aumentos· compulsórios de
cretados pela Justir;a do T.rabalho, 

- que, tendo em vista o res
peito ao princípio assecuratÓrio 
de justa retribuiçlio às emprêsas, 
inscrito no mesmo art. 766, 
de se negar qualquer aumento de 
salário quando o indice médio da 
retribuição da. indústria ficasse 
aquém de um padrão predetermi
nado, o qual poderia muito bem 
ser o que foi adotado há não mui
to tempo pela Lei do Imposto Adi
cional de Renda. (Decreto-Lei n. 
9 .159, de 10 de abril de 1946) • A 
alternativa, que vem sendo muitas 
·vezes adotada, de simplesmente 
excluir da incidência do aumento 
decretado as emprêsas deficitá
rias ou nas vésperas de o serem, 
não 6 aconselhá:vel senão quando 
ae trate de casos excepcionais ve
rificados em uma categoria eco
nômica que perceba, em média, 
justa retribuição, porque cria ~ 
sigualdades prejudiciais, tanto às 
emprêsas, como aos trabalhado-
res; 

- que fosse estabelecido um li
mite padrão para os salários su
cetíveis de serem aumentados 
através de dissídio coletivo de na
tureza econômica, a fim de evitar 
as perturbações prejudicialíssimas 
ao serviço que se vêm verificando 
nas categorias mais elevadas do 
pessoal, ao ponto de estar ocor
rendo essa coisa anômala que é 
a majoração, até, dos vencimen
tos dos ocupantes de cargos de 
confiança; 

- que fosse vedada a tncid~n
cia dos aumentos compulsórios 
sôbre comissões, outra anomalia 
às vezes verificada, que transtor
na completamente a.s estruturas 
das organtzaç6es de vendas e que 
não tem a menor justificativa, eis 
que, se cresce o custo da vida é 

t rabalhadores, e casas senhoriais se transformaram em casas de có- inverte a caminhada que tez de salmente sessenta cruzeiros de 
marcha dos dissídios coletivos ntodo, numa tentativa de solucionar o problema do transporte. manhã, pegando o trem das dezes- passagens, viajando nos tres da; 
natureza econômica na senda pe- De outro lado, os novo~ bairros industriais que surgem no perf- sete e trinta para chegar em casa Central e nos bonde& nem Deua 
rigosa que está sendo tr ilhada, metro limitado pelo . litoral de Maria Angú e Avenida Suburbana às dez para sete. sabe como. 
mas não tenho dúvida de que, en começaram a aparecer ·quando nas suas proximidades já estavam M 5 G •1 ·1 
quanto não surgir essa lei, pode densamente habitados os núcleos residenciais, em virtude da própria as quem mora em . onça o .... 
Própria Justiça do Trabalho, M •t t b lh d · l t ' f' t l' . topografia da cidade, cujo chamado centro é, na realidade, a ponta ut os ra a a ores, especta men e gra tcos e me a urgtcos, re• 
juvada pelo Poder inicial do Rio. . sidem em São Gonçalo. Iniciam o serviço às sete horas. Para isso, 
zer 0 que é preciso para ~'~ ...... ,, • ., o enorme número de empregados em bancos, comércio atacadista têm de acordar às cinco e meia, jazer tudo às carreiras, tomar o 
a lituação. Isso afirmo com e de "luxo", concentrados no "centro", joi obrigado a procurar 03 ônibus para poder pegar a barca das seis e trinta, levando meia.· 

subúrbios para residir, criando-se desde logo o problema de trans- hora de São Gonçalo a Niterói. 
portes na cida<(ç, cuja solução parece ter sido transferida Para as A barca da Cantareira é ronceira, e gasta quarenta minutos 
calendas gregas. numa viagem marcada para vinte. Paga, por êsse serviço um cru-

M · d ·f, · zeiros e trinta centavos. Se pode, toma a lancha, mas essa custa; 
OIS O que Sacn !CIO dois cruzeiros e cinquenta centavos. Toma depois o bonde na Praça. 

Trabalhar no Rio constitui sacrificio. Alo!m do trabalho, que Quinze e gasta mais dez ou quinze minutos para chegar ao traba· 
cansa, o transporte diário esgota, eleva a tensão a um ponto insu- lho. Se vier de barca, terá de desembolsar diariamente para as pus
portável. Ainda por cima a Justiça do Trabalho, atendendo às re- sagens quatro cruzeiros e vinte centavos, gastando seis cruzeiros a 
clamações dos empregadores, exige assiduidade e pontualidade 100% oitenta centavos se andar de lancha. Perde no transporte diaria
para. a percepção de aumentos, de descanso semanal, etc. E' o caso mente tr~s horas e vinte minutos, suportancZo, em matéria de coisv 
de se dizer: "além da queda, coice", pois, com os atuais meios de ruim e de sacrijicios, tudo o que se pode imaginar de pior e d~ 
transportes é muito dificll estar à hora certa no trabalho. Se houver humilhante, 
qualquer perturbação na rêde da. Central, por exemplo, 150 mU ·tra· 

vlcçl!o, con1tecedor que sou dd 
grande «-·profícuo' esforço já 
pelos abnegado& Juizes doa 
bunai.s Trabalhista&, 

balhadores, no mínimo perdem vá.rtas daquelas vantagens, 

3 horas de transporte 
Nas proximidades das "fronteiras" às carreiras e anda, :te morar per
com o Estado do Rio estende-se to da estação, cinco minutos, To
uma cadeia de pequenas cidades, ma o trem das quatro e ctnquenta 
como Duque de Caxias, S4o João ·e tr~s chegando «U 5 hs. em S. Jolio. 
de Merití, Ntlôpolis e Nova Igua- Desce do "Maria Fumaça", anda 
çu. Nes~as cid4dezinhas residem cerca de oitocentos metros para 
mai& de cento e cinquenta mil tra- pegar o elétrico em Pavuna às cin
balhadores das empr~sas comllr- · co e dezoito. Uma hora depou, ú 
ciais e industriais do Rio. não houver atraso ou outra com

Um operário, residente IJm São plicação, estará em D. Pedro 11. 
Mateus, no municlpio de Slto Jolio E.spera o bonde "Barcas", pendu
de Merití, trabalhando, por e:um- ra-se num balaústre como maca
pio, numa das oficinas gráficas da co e chega ao local do trabalho 
rua do Lavradio, é obrigado a às · seis e quarenta e cinco, tempo 
acordar no máximo às quatro e suficiente para mudar de roupa e 
meia da madrugada. Toma café pegar no trabalho às sete. Se o 

COÓ ERATIV ISMO 
Calculao-se, IJFm exagero, que o movimento de 

vendas total das cooperativas de consumo do Rio 
é de dez milhões de cruzeiros mensalmente, o que, 
em comparação à massa da população, é quase des
prezível, tanto mais 1/Ue~c#realirio.de, a quase tota
lidade das instituições bpera isoladamente, como 
pequenas casas varejistas . 

Por êsse isolamentor não 1'f'dem as cooperativas 
de consumo exercer o seu papel de reguladora de 
preços, a não ser apenas para um pequeno número 
de pessoas. Acontece, porém, que dado o próprio 
isolamento em que v ivem, êsse importante papel 
específico das entidades de consumidores não é 
exercido, pois não há na realidade concentracão do 
poder aqv(.sitivo dos const.:miliores em mass~ sufi
ciente p11ra obrigar os preços a se manterem em 
dados limites. 

Infelizmente, os dirzgen'tes lla.s nossas cootJera
tivas de consumo, absorvidos 11ela atividade rotinei
r~ da a~min~strlffão d~ entidades, não refletiram 
aznda sobre e$ses ctad.Qs gerais do nwp~ento e, por 
isso mesmo, ainda não estudaram a so~l!os 
problemas que aflige o movimento cooperativo de 
consumo. 

:l!:ste de modo geral atravessa uma situação fi-

O isolamento comercial fi financeiro da& enti
dades ê motivado nlio por divergências teóricas ou 
diferenças ideológicas, pois, de modo geral o movi- \ 
menta dos consumidores, afora meia dúzia de dou
tr inários, apresenta um nível ideológico muito baixo, ' 
cabendo a responsabilidade dessa situação em gran
de parte à própria ação do Estado, que encarou e 
encara ainda as cooperativas de consumo como ins
tit);.ições destinadas meramente a · "vender barato". 

O afastamento entre n das entidade& coopera
tivas de consumo ~. na real:dade, devido a fatores 
de ordem pessoal, considerando alguns dirigentes, 
as instituições, como "feudos" próprios. 

Ora, os consumidores, cujo poder econômico re
~ide a1Jenas na sua massa, só podem resistir às im
posições comerc:ais capitalistas na medida em que 
se agrupam e operam em conjunto. As nossas asso
ciações de co7zsumidores não são numericamente 
tcrtes, sendo p01•cas as entidades que contam mais 
de mil membros. Mas, mesmo uma cooperativa de 
mi l membros não t em poder para enfrentar os gran
lfes cbmerciantes e não pode jazer outra -<Wisa senão 
se curvar às exigências do comércio ~apitalista. 

A única maneira existente de o movimento cn-

O bonde é vagaroso 
Grande número de comerciários I sito se congestiona, e a vtagern 

e bancários, residentes nos subúr- passa a ser de duas horas. Mo· 
blos da Leopoldina e Central, pre- rando na Penha ou em Cascadura 
fere andar de bonde. Se for mui- paga 80 centavcs de bonde, mas 
to cedo, a viagem faz-se dentro podem as moças fazer "crochet" 
do horário. 1.30 para Penha e ou "tricot" ler reler o jornal, pois 
Cascadura. Mas, no horário das o bonde dá idéia de que vai para 
'l da manhã e 17 da tarde, o trân- o outro mundo. 

E as filas de ônibus? 
O 6nibus é veloz, não obstante ser mais caro do que o trem e o 

bonde. A lotação em pé não tem limite, entra gente até o trocador 
fi o motorista entender. Mas, a vantagem da rapidez é perdida pelo 
tempo consumido nas filas tão longas quandq à vida • 

Muitos preferem os ônibus para evitar as baldeações, ou os 
trens ruins da Rio Douro, como acontece com o pessoal que mora 
em Vaz Lobo e Irajá . Mesmo perdendo uma hora ou mais na fila, 
ainda se chega mais depressa. 



Uio. t no e, nao foi isso feito, 
:.mas preexistlam tl continuam em 
'\'igor entre outras de menor al
cancé, as dispd.>ições dos artigos 
!166 e 873 da Consolidação da.s Leis 
ido Trabalho. Exig~ o artigo 7G6 
,que, nos d~s~idios ~ôbre estipulll;· 
~cio de salanos, se7am estabelecz
-4as condições que, assegurando 
1'.JUSTO SALARIO AOS TRABA· 
J;.HADORES, permitam, também, 
',JUSTA RETRIBUIÇÃO AS EM· 
PRtSAS INTERESSADAS. O ar
tigo 873 veda a revisão das deci
ISÕU que fi:xarem condi çõe-s de 
~trabalho antes de decor rido mais 
fie um ano de sua vigéncia. 

Tão escassas regras fundamen
tais, embora acertadas; são mani
festamente insuficientes, ror si 

· 8ó'3,..,~?ara nortear seguramenté o 
exeretcio dessa coisa enorme e 
complexa que é a compzt §n cia 
normativa da Jus tiça do Trab:::.;
lllo. 

A essa eat:êncla de rumos tra
çados pela lei - e n ão a quais
quer deficiências da Magistratu
ra Trabalhista - é que atribuo os 
resultados desastrosds dos suces
Bivos aumentos de saJirios decre
tados pela Justiça do Trabalho 
nos dissídios coletivos de natureza 
econômica. 
REFLEXOS ECONOMICOS -.!iJ. 
DECORRENTES DAS DE- lj':ljl 
CISOES TRABALHISTAS 

Abordado sôbre o reflexo das 
deci'sões em di&Sídios coletivos no 
processo econômico, o entrevista
do respondeu dizendo: 

- Têm _lõido desastrosos os .re
sultadoa éiesses aumentos, pol·
que: 

a) -r por demais sabido que, 
tuando os salários sofrem cons
ja.ntementt! majorações artificiais 
,mando fazé-los acompanhar as 
alta de preços, forma-se a espi
ral "ertiginosamente ascendente 
da. fnflaçt1o, caracterizada pela 
eorrlda. desesperada dos salários 
ctrdl dos preços, sem que os pri

-~ros alcancem jamais os segun
llo8. Nenhum benefício traz ao 
~a.balhador ganhar dez vezes 
"'au e ter, entretanto, que pagar 
!D que eonsome e utiliza aumen

.~o mais de dez vezes. Em 1í.lti

.tm11 ancUise, o agricultor, o indus
. trlal a o comerciante são tam-
- 11~ pr,ejudicados pela redução do 
real poder aquisitivo dos traba
lh4dcr& e dos. demais compo
tnente.s da pop11lação, qui\, per 

- ~a.pít.Cl, passam a comprar cada 
11e11 menos. O resultado é o estag
tna.rem 11 produção e o comércio. 

. ~· isso o que se está passando 
'hoje ne Brasil, mercé dos su.cessi
I)OS aumentos coletivos de salá

'· nos; processados em bases intei
.-amente divorciadas da realida-

1 V" ~t.U.I"I..o "U' U o}"6U-rfUU0
1 
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Ptesmo pelas emprêsa1 mais libe- emprêsas, como aos trabalhado-
1·ais. 

g - Vai se tornando, assim, ri
gida, absurda e desumana a es
trutura salarial, mesmo nas me
lhores emprêsas, com a pior re
percussão possível sôbre a moral 
dos trabalhadores, Oa melhores dos 
quais_ vão ficando inteiramente 
desprovidos de estímulo, e êsse 
solapamento da moral envenena 
as relações entre o capital e o tra
balho e prejudica. enormemente a 
produção. 

h ·- A! majorações muitas ve
zes desproporci onais dos salários 
nas categorias iniciais dos qua
dros (ie pessoal conduzem muitas 
emprêsas a conservar durante 
pouco t empo tais trabalhadores, 
por ser ma:s barato admWr ele
mentos novos, não beneficiados 
pelos aumentos' compulsórios de
cretados pela Justir,;a do T.rabalho, 
os quais contribuem ass:m pode-
7·osamente para a falta de perma
nência de grande número ele tra- · 
balhadores nos empregos. 

FALTA DE ENTROSAMENTO 
Tf:CNICO ENTRE A JUSTIÇA 
E O EXECUTIVO 

Pu:>.ndo perguntamos ao advo
, gado Vlilliam Monteiro de Barros 

"' quem se :poderia atribuir os ma· 
les enumerados, declarou: 

- ll:sse sombrio panorama é ver
dadeiro e real, mas, como Ja sa
lientei, não se pôde culpar pela. 
sua existência· os Tribunais do 
Trabalho. Ingentes têm sido os 
esforpos desses Tribunais para 
auscultar a verdade e fazer jus
tiça nos processos dos conflitos 
coletivos que lhes são presentes. 
Muito tem sido feito no sentido 
de disciplinar a. matéria e a ju
risprudência do Tribunal Supe
rior do Trabalho representa um 
notável esforço de sistematização. 
Debate-se, entretanto, a Magistra
tura Trabalhista com a deficiên
cia de tudo: a instrução defeituo
síssima dos processos, a falta de 
dados estatísticos merecedores de 
crédito, a inexistência de órgãos 
auxiliares imprescindíveis, a !alta 
de verdadeiro entrosamento com 
os setores do Poder Executivo que 
poderiam facilitar a tarefa. judi
-cial, etc. 

res; 

- que fosse estabelecido um li
mite padrão para os salários su
cetiveis de serem aumentado.> 
através de dissídio coletivo de na
tureza econômica, a fim de evitar 
as perturbações prejudicialissimas 
ao serviço que se vêm verificando 
nas categorias mais elevadas do 
pessoal, ao ponto de estar ocor
rendo essa coisa anômala que é 
a majoração, até, dos vencimen
tos dos ocupantes de cargos de 
confiança; 

- que tosse vedada a. incidén
cia dos aumentos compulsórios 
sôbre comissões, outra anomalia 
às veze.s ver ificada, que transtor
na completamente as estruturas 
das organizações de vendas e que 
não tem a menor justificativa, eis 
que, se cresce o custo da vida é 
porque crescem os preços dos pro
dutos e crescem, então, paralela
mente, os valores das comissões 
percentuais que incidem sôbre ês
se.s preços; 

- que fossem de !e homologar 
pela Justiça do Trabalho todos os 
acôrdos licitas sôbre salários e ou
tras condições de trabalho cele
brados entre empregadores e em
pregados, assistidos ou não pelos 
respectivos sindicatos, evitando-se, 
assim, muitos dissídios e afastan
do-se as dificuldades atualmente 
encontradas para conseguir tais 
homologações, resultantes da re
lutância de certos Tribunais Re
gionais em conhecer da matéria, 
não óbstante a jurisprudência do 
Tribunal Superior :favorável a. es
sa competência; 

- que fossem observadas ainda, 
pelos Tribunais Regionais nos dis
sídios de sua competência e pelo 
próprio Tribunal Superior do Tra
balho naqueles em que é origina
riamente competente, muitas ou
tras regras conducentes a. trans
formar o exercício da competén
cia normativa naquela coisa be
benéfica que deve ser, algumas 
das quais já esboçadas na juris
prudência do Tribunal Superior. 

Também :fácil seria o Poder 
Executivo baixar regulamento es
tabelecendo medidas de assistên
cia. à Justiça do Trabaiho na ár
dua pesquisa dos fatos, indispen
sáveis para que sejam• proferidas 
decisões acertadas nos dissídios 
coletivos de natureza. econômica. 

APELO AO PODER. 

LEGISLATIVO 
Finalizando, usim conclulo ar. 

t.:atcutatõse, .,m exagero, que o movimento de 
vendas total das cooperativas de consumo do Rio 
é de dez milhões de cruzeiros mensalmente, o que, 
em comparação à massa da população, é quase des
prezível, tanto mais l,lue~alrealidrade, a quase t ota
lidade das instituições l>pera isoladamente, como 
pequenas casas varejistas. 

O isolamento comercial e financeiro das enti- \ 
dades é motivado não por divergências teóricas ou 
diferenças ideológicas, pois, de modo geral o movi- 1 

menta dos consumidores, afora meia dúzia de dou- i 
trinários, apresenta um nível ideológico muito baixo, ' 
cabendo a responsabilidade dessa situação em gran
de parte à própria ação do Estado, que encarou e 
encara ainda as cooperativas de consumo como ins
tit~ições destinadas meramente a.· "vender barato". 

o afastamento entre n das entidades coopera
tivas de consumo ~. na real :dade, devido a fatores 
de ordem pessoal, considerando alguns dirigentes, 
as instituições, como "feudos" próprios. 

Por êsse isolamentor não 1Jf!Jdem as cooperativas 
de consumo exercer o 1eu papel de regulaclora de 
preços, a não ser apenas para um pequeno número 
de pessoas. Acontece, porém, que dado o próprio 
isolamento em que vivem, ésse importante papel 
especifico das entidades de consumidores não é 
exercido, pois não há na reaijdade concentracão do 
poder aquésitivo dos const:mffiores em mass~ suji- Ora, os consumidores, cujo poder econõmico re
ciente pe!ra obrigar os preços a se manterem em ~ide apenas na sua massa, só podem resistir às im
dados limites. posições comerciais capitalistas na medida em que 

Infelizmente, o;~ dirigen'tes as nossas coopera- se agrupam e operam em conjunto. A.s nossas asso
tivas de consumo, abso'rvidos ,l'ela atividade rot inei- ciações de co~tsumidores não são numericamente 
r~ da a~min~str'ião dali entfdades, não reflet iram fcrtes, sendo poucas as entidades que contam mais 
c:mda sobre ~ses dadQs gercus do moviftento e, por de mil membros. Mas, mesmo uma cooperativa de 
zsso mesmo, ainda não estudaram a soli!~ t!os 11)-il membros não tem poder para enfrentar os gran
problemas que aflige o movimento cooperativo de ctes comerciantes e não pode faze'f' outrtt (lDisa senão 
consumo. se curvar às exigências do comércjo çapi talista . 

:tste de modo geral atravessa uma situação fi- , A única maneira existente de o movimento co-
nanceira e comerc:al ruim, vivendo empenhado em operativo carioca poder realmente progredir é a sua 
bancos. ou em ca~x_as de firmas atacudistas, que se reunião numa organização de tipo superior, a je-

1 aprovettam das dzjzculdades para impor as su.as con- deração. Esta é que reune' o poder aquisitivo dos 
dições, restringindo ainda mais os beneti:::os que a co:--..sumidores, agindo como uma única massa. 
coo?erativa de c?n~umo pode conceder aos seus ·as- I Veremos, na próxima vez, a ação da federação 
,soczados e ao pubhco em geral. I das cooperatiVt:i,S de consumo. 

.~ 

. G.e, e, se continuar o fenômeno, 
com os salários se duplicando e 
os preços tendendo para aumen
'larem ainda mais todos os três 
ou quatro anos, co11to vem acon
·tecendo, o poder aquisitivo da 
moeda irá se aviltando, até que 
dentro de poucos anos, forçado o 
Govérno a emitir maiores e maio
res torrentes de papel moeda, se
remos atingidos pela "deb&cle" 
que colheu a Alemanha depois da 
primeira Guerra Mundial' e a 
China após esta última Guerra. 

Na ausência da lei reguladora 
da competência normativa da Jus
tiça do Trabalho, prevista na 
Constituição Federal, a qual po
deria, inegavelmente, resolver a 
maior parte desses problemas, se
rá que nada se pode fazer no sen
tido de corrigir os males da situa
ção atual? A resposta, a meu ver, 
não pode ser dubitativa. Muita 
coisa· se póde fazer. Tanto a Jus
tiça do Trabalho, através do pre
julgado do Tribunal Superior do 
Trabalho, como o Poder Executi
vo, mediante regulamento, pode 
tomar uma série de medidaa pro
veitos!ssimas. 

Monteiro de Barros a sua. entre~ 
vista: 

b) - Os aumentos gerais de 
salários decretados em. di'ssídios 
coletivos resultam no desestimulo 

- dos trabalhadores esforçados, por· 
que são calculados sôbre os salá
Tios vigentes em determinada da
ta do pas•.;;ado e tendem para ni
velar, assim, a remuneração do 
empregado que n5.o fôra antes au
mentado, por não ter merecimen
to para tanto, à daquele que já 
tnerecera e recebera aumento. : 

c) - As grandes emprêsa.s, r:e 
tm• modo geral, têm um poder de 
absorção e res:sténr'rr. 1'"' '· ._, 'J 

maior que o das emprêsas meno
res, resultando daí que, com o 
progressivo encarec:mento da 
mão de obra na mesma proporção 
flara tôdas as emprésas compo
nentes de uma mesma cateqoria 
econômica, e::tão sendo levados à 
pare(le os pE:quenos industriais e 
ccnterciantes. 

Facil seria o Tribunal Superior 
do Trabalho determinar, em pre
julgado: 

- que nenhum processo de dis· 
sídio coletivo de natureza eco
nômica fosse a julgamento 1em 
estar devidamente instruido; 

- que sõmente se tivesse como 
sufic:entemente instru·ido o pro
cesso que apresentasse dados com
pletos sôbre os salários do& tra
balhadores interessados, o custo 
da ·vida e a situação financeira e 
econômica das emprêsas corres
pondentes, tudo durante 03 últf· 
mos cinco anos; . 

- que se estabelecesM unta !ór· 
mula vadrão a1·a a 1·equisição dos 

- S4o os metu ~tos que o Po-l 
der Legblativo venha; a. promul· 
ga.r uma. lei reguladora. da. compe
téncia normativa da JustiçA do 
Trabalho capaz de resolver os proõ 
õlemas apontaclo.! • de deter ":-
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f O grtJfioo lnd~c11: 1. qu• o Hlor da toneladll Ul'ortcu!a, entre 
1948 e 19411, tot maior USM último ano; :t. ao contrário, o valor 
ela tonelada importada, brsixou em rela.çdo ao fl7IO de 1948. 

Para maior compreen1do do a.taunto ®moa no~ quadros que lt
IJUtm, m~• a m~J. de 1948 a 1114.9, o preço por quanto vendtmws a tone
l ada e:r.portada e o pago pela. importada. 

Uma conclusão, porém, podemos t irar imsdíatamente: a de que 
ll Pil3ar do preço da tonelada importada ter "baixado em 1949, no 11ter· 
('ado interno, por j6rça. dos controles e das restrições impostas pela 
CEXI M, dia a dia maior é o preço no mercado interno, das utili
ciadel import adcu. 

PREÇOS DA TONELADA 

r$ 1 __ _ o N o 
E outro n4o poc:Zeru1 1er o r eflexo na economia do pafJ, decor

r~ncitt natural da; escasse:e que tai.t controles determinam . 
Quando se examina a intensidade da importaçdo c:Ze maté1·ias pre

mas indíspen3àveis 4 indústri a e agro-pecuária nacionais, inclusive 

determinac:Za& manufatura&, tem-se uma viscfo clara do grau de agua

mento d!l. riqueza nacional a que nos estão levando os esbanjamen

tor por exemplo, de dólare& por parte tio govemo, uma ve<l que 

éle consome, do o1·çamento d.essa. moeda conversível, scyundo est i

mativa& feitas, mais de 60%, 

lMPORTADA E EXPORTADA 

De acórd.o com a Constituição de 1946, compete privativamente 
ao presidente da República : ,-;- " X V ll I - r emeter n_:.e:1.sa~em . ao 
Congresso N acional . por oco:swo da abert ura da. sessao legzslatw a, 
dando conta da situação do país e so11clt ando as providências que 
julgar nece11sárias." 

Pois "bem, por mais absurdo que pareça, as mensagens enviada& 
ao Congreuo pelo sr. D utra, principal m.ent e a de 1950, nem d:lo 
cont a. da situação, nem solicitam as providências iulgaãas neces-
3ária.3 ao progr esso econômico rf o pais . 

Vamos examinar a que traz o t itulo " Política Econômico
Financeira" . 

Situação econôm ica do Brasil 
E' boa? Má? Equilibrada? 
Infelizm.ente não diz a Mensa 

gem. A não ser afirmações super
ficiais, não dá um quadro esta
tístico nem a posição exata. des-
11& situação que caolha.mente 
cha.m!l. de "politlca econOmico
financeira", 

Começa assim o capítulo: -
"Antes de 1n1ciar a resenha do 
que interessa submeter à vossa 
a.preciaçã.o, pelo seu alcance e va
lor, a respeito da interferência, 
ttireta ou indlreta, do Govêrno na 
vida econômica e financeira do 
país, é talvez oportuno tecer al
gumas breves considerações sO
bre o estado geral da economia e 
das finanças nacionais no ano 
que passou". 

A presunção de quem ler êsse 
período pernóstico é que vai en 
contrar nA capítulo seguinte wn 
panorama precl15o do estado ge
ral tratado anteriormente. 

Ilusão. O que vem a seguir é 
o que foi dito na Mensagem de 
1948, coisas inteiramente vagas, 
também, como segue: - "Suma
riando na Mensagem que vos en
derecei, por ocasião da abertura 
da sesNã.o legislativa. de 1948 os 
principais aspectos da situação 
econOmtca no ano anterior , pude 
BEsinalar 11er a sua característica, 

"indubitavelmente, a tendência à 
normalização e à amnliaçã.o das 
atividades produt oras". 

E ainda desta vez cabem as 
perguntas : é boà a situação eco
nônúca do Brasil? Má? Equili
br~tda? 

Vamos ao terceiro per!odo. Tàl
vez êsse responda ao perguntado. 
Não. Ainda desta vez não diz na
da a mensagem. 

Além de estar redigida num es
tilo palavroso, cheio de "insistin
do, agora, ao ponderar os fru
tos~·. ou, "o combate vitorioso que 
se logrou oferecer a todos os óbi
ces", ou aquêle "indubitavelmen
te", não diz a Mensagem, por 
exemplo, se continuamos pais 
agrícola ou industrial, a ârea 
cultivada. em 1946, 1947, 1948 e 
1949, quals os produtos que au
mentaram o rendimento por hec
tare cultivado, qual a tendência 
dO!Jo erco.dos internos e extP.r
nos, as variações de preços dês
ses produtos, enfim, não mostra 
i'sse documento amorfo e balofo, 
a real e efetiva situação do país, 
apesar de termos dados e núme
ros estatísticos oficiais p.-ovando 
que continuamos. em 1949, como 
estávamo:; em 1943, em 1947 co
mo nos encontrúvamos em 1946, 
etc, etc. 

Aumento expressivo à s avessas 
Diz a mensagem, depois de "ponc:Ze,-ar os frutos", ao jogar num 

período 3C11t pé nem cabeça um " essa tendéncia" que n inguém des
cobre qu(ll se ja, que ela - tendência - "se consolidou em defini 
t i vo, ereto mais justo (sicl comprovar o asoerto, lembrando, pri
mei ramente. o at:mento expressivo da produção agro-pecuária do 
1Jais'', etc. Em f ace das estatísticas publicadas e j á comentadas 
neste suplemen to, não s~t onde os " técnicos" e!aboradcres da Men
sagem encontram ésse e:xpressivo aumento &e tomar mos o cresci
mento em junção da· área cult ivada. Vejamos por exemplo o de
alguns produtos juadamentais em nossa economia: 

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

Cultura 

d :;fé . . . . . . . . . . .. ••··•·••·•· .. . 
Cana de açúcar .•...•. . ....... 
Cacau •• •....••. • .............. 
:r:u.~o •..• . ....••.............. 
F eJJao . , .. . .. • . •... . ....... . ... 
Batata doce . .. . .. . . . ..... . . , .. . 
AlGodão • • ••.... .. .. . .......... 
Mamona . ...... . ........... . . . . 
Amendoim •....• . . ..... .•...... 
Tungue .. .... . .. .. ..... ....... . 
Alfafa •••.......... . .. . .. . ... .. 
~1ilho •••. · .•........ . ....... . ... 
Arroz •.. . .. ... ... .. ..... . . .. .. . 

1948 ~ ~~J 
Área cultivada (hc 1 

2.463 . 996 
818 . 608 
:260 .786 

• 143 .877 
1. 650 . 007 

::. ~o . •;ss 
2 ,"]07 . 585 

2J3 .195 
141. ~!20 

10.767 
24. 617 

4 . 346 .5>!4 
1. 661.601 

2.51:.1.::i:::l 
7ül .~ . J 
25 '1. ~; () 
1{3. Sl"7 

1. 692.725 
11:l.ld6 

2 .S: 3.6J6 
2l1 . 'TC4 
137.264: 

10. 344 
24. 204 

4 .450. !.!64 
1. 735 .838 

. Onde, poi.s, o expressi vo aumen w 1 Utn píjio aumento, precarís
stmo se constde~armo~ us necess~daclas populacíon.aís do pcis. 

. E a produçao . ext r c: '· va v::r,•r ~::: ? Vantos dar alr;uns da~o~ ob· 
tidos, tendo em v tsta as uli,.mas puo:icações do IBG E: 

1947 (kg) 1 'J ~3 (k:g) 

Borracha .. . . . • . • . . . . . • • . . . . . .. :u. 73:J .160 ~i. ~ 05. 709 
Caroá . .. .. . . .. . .. ...... .... .... 9.251.305 • 7 . 138 .169 
Castanha do l:'ará . . . . . • .. . . . . . 28. 081. 500' 1 ;,~. J ti5 . 970 
Erva Mate . . . . . . . .. .. . • . .. . . .. . 72. 541.000 6;,. 771. 725 
Guaraná. .. ; . . • • . . . • . .. . .. . . . .. . 130. 000 24. 865 
Guaxima •••.•••.. .... ..... .... 4 .071.336 •· " ''7 S5l 
Piaçava ...... ••• • •• ... . . .. . .. .. 5 .321.634 5:õaúc4 

Onde o "au!'l-ento express~vo da produção" ? E' claro qu.e al 
guns produto& . tweram a1 •me1~tac: o o volume pr oduzido.' Mas r::·csc;
mento vegctatwo, natural, independente. da vontade palacwnu.. 

Balança de pagamentos 
Todo tom da "derradeira" men-, Em primeiro lugar mostra o 

sagem é vago e impreciso como f'J t.; a vai de atraso eill m?.t~ria t.d ~ 
o que segue: - "A balança de ministrativa. Y'::>is em março cte 
pagamento~ do pa!s, de acOrdo 1950 o Executivo só sabia 11. po
co~ . os cálculos feitos para os sição da bal~ nç:1. de pa~amento 
pnme1ros 9 meses de 19{9! acusa de setembro de 194g, Depois, con· 
elevado deflcit, o que, maJS uma fessa a completa ausência de uma. 
vez, vem demonstrar a necessi- polltica qualquer a não ser a de 
dade de o Brasil reequillbrar sua restrições, que a <ierrade:m men
ba_lança comercial ou to~·ná-la: sn.r;em chama de "importantes 
fav~rável, procurando àtra1r ca- med1das restritiva.s". 
plta1s para investimentos na pro- N-

0 
h· d · ·d · tr 

dução". a a uv1 a que nao se a-
ta de uma mensagem., nos ter· 

corz:o? Através de um anúncio mos definidos pela Constituição. 
no Pão de Açúcar? Mus daquilo que o povo chama, 

E agora êste pedacinho de ou- n.a sua li.l;- r;ua ~·cm sadia, de au
ro: - "O saldo negativo final, tentlc~ lero-lero. 
apurado até setembro, não expri- A le1tura das 348 páginas dêsse 
me nem antecipa, contudo o fi· documento que nem ao menos 
nal do exercício, porisso qué, pre- ma1úfesta bom senso, além de 
cisame:lte a partir . de outubro, não nos dizer nada. sObre os pro
começaram a mamfesta.r-se os blema.s fundamentais do pais 
efeitos das mais importantes me- ' 
didas restritivas que se adota- deixa, em quem o lê, um melan-

~TAÇAO EXPORTAÇAO 
ram" (sic) • eólico vazio. 

1949 I 1948 1 9 4 9 

-------~--------------------~---------------------
Cr$ 3. 900,00 

3 .141.00 
3 .330,00 
3. 183,00 
:; . 361 .00 
:! . 943.00 
;; .Oii!J ,OO 
2 . 4-2i:i ,OO 
!l. 6&2,00 
!l. 333 .00 
!~ . 5:!0,00 
!' . ~Gl.OO 
2 . 875,00 

Cr$ 4 . 810 ,00 
4 . 440,00 
4 . 383,00 
4. 756,00 
5.228,00 
4 . 932,00 
4 . 729.00 
4. 8!)7,00 
·4 . 26<1 ,00 
4 .:)24,00 
4 .843.00 
4. 701.1)0 
4 . 658,00 

4 . !J8fl ,ÓO 
5 J9G,OO 
4 . 735.(10 
4 , 7!lS.'l0 
5 . 091.00 
5 . 300,00 
4 . 3.11 ,00 
5 . 114 00 
5 . 363,00 
5 . 337,00 
(; . 7u3.00 
fi . fl l ô,Gll 
5. 332,00 

Quatro e meio milhões 
de desemp.-egados nos 

---Estados Unidos--..-: 
llv\PRESSIONANTE A QUEDA NO 
VOLU/v\E 005 INVESTI tv\ENTOS 

N OVA r on.K ~ (Para ''T I"ibuna da Imprens:~" ) - AI citamvcl.a 
T..r i tio Em;m~ço , cr iada c;;~ 194.6 1' Clm evi ta r o desemprego que se 
)trevia no imrd:"ato aptis-çuerra. o qual d~ r esto nã.o se ver i jicou, 
i" ' w i't a c;·iacclo ele zmt Consel llo de Assessores Ecc ;~ómicos do 1J1'e· 
s 'den te dos Estados Un idos. itsses assessores, n ? começo e no m eio 
c! o ano, submel em mn relat ór io sõbre a si tuação econômica do 1)(J..is 
no ~:r . 7' rtWW II , Cf WJ o encaminha, cam uma 1itcnsayc:n, à aprecia
ç-ão do Cougt·csso. 

Trata- se de uma inovação das 
padrão de vida signif ica o enrequecimento de poucor; à. custa de um mais in tere~santes e que permite 
r.mrobrecimento geral. n tcdo o mundo acompanhar de 

2) o sr . Getúlio Vargas, que se faz passa r por "IJa i dos po- p~1'to a cvcluc;ào d~s a~ivíd3.deo 
br<s ·• , quantio pcssuia poderes ditatorl~ls sóiJre t::;d o o JMis )Je!"ill :t~u cc::-;;ônlic:\s ctos Est.3 dcs Un idos , 
tal exploração do povo, e, aii1Cla mais, de:; :mvol~·cu uma "le;:;lslaçao ao me, mo Lcmpo que constitm 
trabalhista" de fachada ele acôrd.~ co:n cs ma!;nàtas, pois tóda ela u~na fiscal i zaç~.o pern•antmte c~a I 
::gU'.Yando porc~ntualmcnLc as folhas de pag2mento, e a~slm os oura govem amental. O dr. Edwm 

presidia o aludl do Cons~ !ho, e que 
há pouco tempo r enunciou ao car
go por discordar da orientação 
econômico-financeira do govêrno, 
observzx a rec::-n ten:ente que quan
do, ccmo acontece agora,, todos os 
que fazem previsões são w1ânimes 
no ot!mismo, "é tempo de ser cau-

1 ... , CUS~OS , dá 111ar~en1 a n o;,·z.s ps.rcelas de lucros COOURil to t:st~s Ráo 1.-.l {ou rsn_ cntii1Pt:d rin f"flnnnl'Yii ~fo rn, ~ I 4-- .... l ... - .-. u 

As finalidades do Serviço Social 
(Conclusão da s.a plig.) 

:tsse equipamento é importante, 
mas também o são os dotes pes
soais do candidato. E' preciso 
r.ão esquecer que o assistente so
cial Yai agir sóbre uma rec.lldade 
muito complexa . Os critérios de 
selcç:1o dos assistentes sociais não 
podem portanto, !Imitar-se a exP.
mes uc::d.êmlcos. J1:stes devem ser 
antecedidos de seleção profissional 
no sentido mais rigoroso da pala
vn:., como seria exigida em outra 
qualquer carreira. · 

A r.ssislência social é um ajus
taJr..ento - ou um reajustamento 
- da pessoa humana a uma cer
ta normalidade da qua-l foi des

J A a:;slstêncla social tem de ser 
definida dlnâmicamente. Seu 
campo não pode ser abritraria
mente gizado nwn rabinete, mas 
em face das realidades humanas 
a que se destina. o grupo vai di· 
zer ao assistente social o que pre
cisa. O assistido vai ditar o pro
grama da assistência. Só quando 
as suas necessidades lhe são des
conhecidas é que o assistente deve 
sugerir e orientar. De outra for• 
ma, o assistido será um incapaa 
definitivo, habituado à tutela, por 
um lado, - e, por outro, um re• 
voltado contra a assis tência que 
o anquilosa. 

Só dessa forma o assistente so-
viada por condições físicas, pslco- cial poderá. merecer a de!iniçAo 
lógicas, eccnómicas ou sociais. que realmente lhe caiJe - um 
Ajust<.r não significa pensic;1ar. 
Significa vitalizar por Em aç5.o 0 técnico em problemaa sociais que 
que se achava mome~tàneamente visa reajustar a cri&tura hwnana 
paralizado. O que implica a con-1

1 

a um dado ambiente para que 
dennçé.o de todo paternalismo, h e1 DA 
q1~e1~ f_amlliar, quer patronal, quer l melhor desempen e seu pap 



Cr$ 3 o 900,00 Cr$ 4.810 ,00 4 o IJ88,ÓO 
3 o 141.00 4.440,00 5 039G,OO 
3 o 380,00 4. 383,00 4 . 735.00 
:J .183.00 4' 756.00 4 . 71?3/JO 
:; o 361,00 5.223,00 !' o 094,00 
::! . 943,00 4 . 932,00 5. ~00 ,00 

:J o 059,00 4 . 729,00 4. 311 ,()0 
2 . 425,00 4 o 807 ,00 5 . 114.00 
!.! . 6ôZJJO ·4. 264,00 5. 365,00 
: . 333 ,00 4.::!24 ,00 5 .337,(t0 
!~. 5::!0 ,00 4. 843.00 li . 733.00 
:1.::01.00 4. 701.00 G.fJliJ ,O() 
2 o ô75,00 4.. 658,00 5 .332,00 

padrão de vida significa o enrequecimento de poucos à cust a de um 
r.mr cbl'ecimen to geral . 

2) O sr . Getúlio Var gas. Cj ue se faz pass~ r por "pai dos po
br<s··, quan c!o possuía poderes ditatori~ is sóiJl'e t :.:do o p.üs PM'~lJ;tiu 

t al exploração do povo, e, a.ia da m s is , de:;:m volveu umR. "le;;lslat;ão 
t.raball1ista" de fachada ele acôrdo co:n os ma!;(n àtas, po:s tócl a ela 
agra.-ando porcentualmcnte as fôlhas ele pag:une;1to, e a~slm cos 

~ - custos, dá mar;;em a no vas p<:.rcelas de Juáos cnqul'lnto f.:;t"s sáo 
tn·opcrcionais a aquctes. 'tst. ~ fa to den: ser Yitl~·;arl:\ado, principal

se mente quando o ex·ditadOl' 11rctende ou volt::tr, ou apoia1· no-..o 
Dutra. • 

I 
3J Apesar dos pcEo res , e aind?.. q ue lon ge do minimo pedido 

~ · pela. j ustiça , o gráfico n . 2 prova que a situ:Jção dos 2s:;a lariados 
, 1~ a dcmocz:?.ci~~. é melhor que du1·a n Le a ditaci.ura r.:etuliRn~ 

lt\t\ PRESSIONA NTE A QUEDA NO 
VOLUME DOS I NVESTI!v\ENTOS 

N OV A Y OlU.( ~ (Para "Tr ibuna da I1nprens :~"J - AI cham nd.a 
Lri do E li1j.irego, cr i c1da c:n 194.6 1' CI1'Co evitar o desemprego que se 
1' revia no imrd:ato apcs-gucrra, o q r~ o:l da resto não se 11cri ji cou, 
r rwi :t a c;·facão ele li7n Conselho de Assessores Eccaômicos do tJre
s:den te dos .Estaàcs Un·idos. :tsses assessores, n:J cor;teço c no meio 
c'o ano, subm etem um relatório sôbr e a si tuação econômica do 1;c!is 
no sr. Tnw<oli, que o encaminha, com u ma mensagem, à aprecia 
ção do Cou grcsso. 

'I'rata-se de uma lnovÇLção d~s 

mais intere~santes e que permite 
n tcdo o mundo acompanha r de 
p('r t o a evclnc:ão d~s ativid;l.C!e::; 
cco;~õmic~ s dos Est3 dcs Unidos, 
:::o mesmo tempo que constitui 
umR. fisca lizaç~.o p~rn·.anente ela I 
ol.Jra govem:unental. O dr. Edwin 
Hourse, conhecido economista q tle 1 

presidia o aludido Cons~lho , e que 
h á pouco t empo renunciou ao c!lr
go por discordar da orientaçf.o 
cc::mómico-financ(' ira do govêrno, 
observa\' :1 r c~nten:ente que quan
do, ccmo acontece agc·r a., todos os 
que fazem previsões são unânimes 
no otimismo, "é tempo de ser cau
teloso" . 

A dtic:t observação do dr . Nourse coincide com a: divulgação 
de 11m relc..tório cZo D epart ament o de Comérc:o sóbre o d ozsemprcgo 
em jane:ra ti ltimo . Ex ;'stiam. então quatro e meio m i lhão de desem
r;reqcu1os nos Estc:dos Unidos, :nai,~ do que em qualq11.cr época dc •. Jc 
l :fU , re )JI'Csc ;,ía.ndo . '<1f1r.n m ~" ~a ci. j ra 7% do potencial de m cio·de-

m ilhóes . t sse potencial c;·esceu de 
l, e o n úmer o de emp~egos di minuiu 
iàacZes p aumento de desempregados 

sazonais que se seg1~em às ativida· 
flh isía e da clijiculdade no trabalho 
em po . Sustentam outros que o au
~orrido fo i maior de que se poder ia. 
mado como o i nicio de uma posstvel 
~icas nacionais , 

s- 110 futuro remoto da vida eco
o· nômica. brasileira . 
49 Não esqueçamos que qualquer 
as operário ou caixeiro toma mais 
:1· café do que qualquer milionário , 
3,• 

O• - - - PUB,LICIDADE -lo . 
:o, J OJZO D E DlRF.ITO DA TE R • 
'lo Cl'aR A V ARA D11 óRF AOS E SIJ · 

C E SSOES - Cartório do Terceiro 
JS, · Oficio - E DITAL de cl!a.ç[o, com 

a. o 11razo de trinta dlaa, aos Inferes· 
a- s ados na. s ucessão da finada. ISM~
tl - JliiA AMl!:LJA DE MIRANDA, ade· 
:ia 2nte nomeados, IUI. forma a baixo : 

O Douto r XENóCRATES CALMON 
:la DE AGUI AR , J uiz de Direito da 

T orc"'fra Yara de ó r f§.os e Suces 
Ze s(ies, da Capita l F ederal. FAZ sa· 

ber a. todos os que o presente edital 
os de clt:. ç§.o, com o prazo de trinta. 
t - dia s vir em. ou dele conhecimento tl 
is verem que, por êete Juizo, Cartório 
~- do Terceiro Oficio, s e está. proces-

I r.ão esquecer que o assist en te so
cial vai agir sôbre uma rer.lidade 
muito complexa. Os critérios de 
seleção dos assistentes sociais não 
podem portan~o. llmitar-sc a exa
mes a c:;démicos . J1:stes devem ser 
antecedidos de seleç~o profissional 
no sentido mais r igoroso da pala 
vr ;:,, como seria exigida em outra 
qualquer car reira . · 

A <:ssistên cia social é um ajus
tal1lento - ou um reajustamento 
- da pessoa h uman a a uma cer· 
ta n ormalidade da qual foi des
viada por condições f!s icas, pslco
lógicRs, eccnômicas ou sociais. 
AjuE:t::.r n ão significa pensio~ar. 
Significa vitalizar por €m açfio o 

em face das realidades humanas 
a que se destina. O grupo vai di· 
zer ao assistente social o que pre• 
eisa . O assistido vai ditar o pro• 
grama da assistência. Só quand() 
as suas necessidades lhe são des• 
conh ecidas é que o assistente deve 
sugerir e orientar. De outra for• 
ma, o assistido será um lncapa:s 
definitivo, habituado à tutela, por 
um lado, - e, por outro, um re• 
voltado contra a assistência que 
o anquilosa. 

Só dessa forma o assistente 110• 

cial poderá m f'rccer a de!iniçfi.o 

que realmente lhe caiJe - um 
técnico em problemas sociais que 

que se achava mome::J.tàneament e visa reajustar a cria tura humana 
paralizado. O que implica a con- I a um dado ambiente para que 
denação de tcdo patern alismo, ! · 
qt1er familiar, quer patronal, quer mell1or desempenhe eeu papel u 
estatal. l comunidade . ,. 

CA~E' CATEDRAL 
N .1\ O H A' M E L H O R N E M I G U .l L 
PROVEM E RECUSARAO QUALQUER OUTRO I I I 

C A F E' E B A R C A F E' E BAR 
C A T E D R A L 15 DE NOVEMBRO 

PR.AÇA 15 DE NOVEMBRO N. 3S PRAÇA 15 DE NOVEMBRO Jf. Ú 
TEL E F O N E : % 3 • 109 % TELEFONE : Zl•:l,ll 

A L F REDO , IRMAO & ROG.BLLIO 
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 42 - FONE: 23-MO 

ESPE CIALIDADES EM BEBIDAS NACIONAIS a ESTLUIGIWUI 

----------------------------~ .. =--~ 

sando o Inventário dos bens delxttdos 
te por la.leeth1ento de Dona ~smênla 
t- Amélla de Miranda, brasileira, vluva 
~e de José Fernandes l'le Miranda, sem 
~ d-escéndenter::; e gém ascendentes, mas 
~o com' testa.menlo, m::.ndado cumprir por · 
t• êste Juizo, pelo qual distribuiu & he -

r ança em legados , Instituindo her dei
·~ - ros dos remane!lcéntes os mesmos 
!o legatários, na propor c;:§.o dos respec· 
·a llvo!l legados . Foi nomeado Inven-

tariante o Doutor Ma.uricio de Abreu 
e Lima., que pre!ltou a.s declaracões 

a. de bens e herdeiros e assinou o com· 
·• promlsso legal . · Assim, ê o pre•en
. e te par a citar ao!! legatários e herdei
à ros lnetltuidos, que ainda nã.o s e fi · 

zeram r epresentar no Inventário : -
,. C apltlio Manoel F r ancisco Pacheco, 

L&ura Rocha Leão. Múcio de Abreu 

I 

• .• ,. 
~ 
l .. 

•• • •• :. 
• 

' .... 
--~~SALVADOR : 

• r 3 horas de co.nfortóvel viagem; 
nos " ConsteUations" da Frota 
eondeirante ligando as duas ci
dades. Outros serviços diários 

com aviões Ooug!cs. 1 
1 ~eserva s e info rr"Aações nas 

( q gências do Panair do Brasil. 

cr. ~ntt lrnb. ne - tet: 22·1711 
At. t epulllll. 211 - ttl: 37 ·9212 



élor,e\o 

, • 
t ::~u.Ju .sor~as 

i 

de salários 
Pode a Justiça do Trabalho nem, quando noturno, igual o 

determinar aun;ento~ d_e salários J' inferior ao diurno, à Justiça d 
em processo· oe ths~1 1 cole- Trabalho nada compete fazer 
tivo? -Q 1 n~o ser em têrmos. de co_ncilia 
Es~a. ~iü r:'. a• 1a-, agora Ç~<J, 1:unca pc.ra. _u~termmar • 

snhmet ·Ja ;:_, . . ·11: 1bunal 'l''mento compu's"no. 
Fede;· a] _v :a de ag;·a v o de 1 O r~, . o que t::m sucedido é c 
1r.strumento mter}Jo~tu por um ; rontrano. a JustiÇa do Traba 
~:ndicato t!e empreg-adure6 do · lhJ costuma j ulg-:tr o- d issídi.o! 
.E.;tado de São Paulo. j pela imposição do aumento pie i 

Compete .evidentr·mentt:' à Ju~- , tcado. 
tiça do Trabalho julgar os pro-l Nesta época de vida cara, 
ccs"os de dissídio coletivo, e co-' desejo de melhorar o salário 
mo êstes. em regra, se aptesen- sempre dig:10 de ser considera 
tam e susdtam com o fim de do. mas considerado, é clar 
melhorar a remuneração dos como assunto peculiar às em 
operários .. p_a1·ece ensuadrar-sc 1 pr êsas e que ela~ _examinem _li 
na~ atnbUJçoes dus Julgadore6'1 ~remente. A dec1sao da JustJç 
a fixação de novo!:t sal2.r ios. <.lc Trabalho tira às emprêsas 

O êtro, neste sentido, é mani- c;..pacidade para i~so, além 
festo. Os órgãos da Justiça des- não reconhecer direito 
tinam-se a promover a aplicação em lei, pois a lei nã·..> 
da lei quando lhes é impetrada 0 salário deva ser aumen 
para· sanar Yiola<;ão de direito. ~!m que não pode ser reduz 
O processo de dissídio, na for- abaixo de um determinado 
ma da legislação dita trabalhis- mite. Aumentado é êle, de 
ta , abre ensejo ao exame de um e!T' muitas circunstâncias, 
eJireito presumivelmente violado. critério, porém! dos 
Mas resta saber se o julgamento 1 es, forçados ou nãQ pelas 
· nflui spbre o salário com o fim clamações dos empregados. 
:le pre crever-lhe o aumento. tra coisa é, contudo, admiti 

Seja qual fôr a extensão do o aumento por fôrça de 
oder judicativo em qualquer ça, c de sentença para a qual 
~pécie d~ justiça, não ultra- há base na lei. 

·assa êle 0s limites necessários Cumpre, além distv, 
·r, lei. A Constituição estabele- cer que o dissídio coletivo 
.e alguns princípi0 . .; muito ela- presta às perturbações de 
·os, referentes ao salário míni- reza política. O govêrno 
no, ou seja ao sal.:írio que não n;o já se viu na 'contingência 
lrve permanecer abaixQ Je uma suspendê-lo durante a 
Jeternünada importância, bem tão certo era que estava 

ao salário unifonne. sem do aos próprios desígnios 
de sexo 'Ou · de ida.- !•rüpaganda inimiga, orop;a~r:ancJa l 

~e. e também,ao salário noturno, essa em relação à qual, 
ttperior ao salário diurno. O cc.mo ontem, precisamos 
r ocesso de dissídio, indiv idual prevenir. 

DU coletivo, tem, pois, c;le cingir- De qualquer modo,· o Supre
~f:" a êsses princípios. Tem, em mo Tribunal Federal deve resol
uutras palavras, de reclamar; ver em definitivo sôbre a com.
C('ntra o salário Inferior ao mí- petência da Justiça do Trabalho 
nimo; contra o salário desigual, para intervir nâ fixa.;ã.t. · de sa
fJor motivo de sexo ou idade; lário.s. Essa competên,ia, no 
ontra o saiàrio noturno, quando parecer de vários juristas, é in

não superior ao salário diurno. sustentável. A lei otdinária es-
São, por conseguinte, os in- tabelece, o salário mínimo. Pode 

cidentes ordinários nas relações rever-lhe as respectivas tabelas. 
et;he empregado e empregador Não deixa, Jlurerll, à neuÍtu•IL 
o que a Justiça do Trabalho é órgãó da Justiça do Trabalho 
cl:amada a julgar. Não é dessa o encargo de fazê-lo , até por
natureza o pleito relativo ao au- que a lei rege a ordem geral 
me~to do salário, que participa das coisas e a Justiça conhece 
da índole de uma novação de apenas do particular, na espécie 
contrato, constituindo matéria a que lhe é proposta. 
convencionar entre partes, Nao O assunto encontra-se, há n: 

. sendo o salário inferior ao mí- ve meses, em mão do procura 
nimo, conforme o ha.i a fixado a dor geral 1 da República. Pelo 

··lei ordin.ár ia em obeciiência à tempo, acha-se em condições d 
Consti tuição, nem desigual na vir à luz. 
mesma categoria de trabalho, Costa REGO 

' ' ~ 
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Respondendo ao "Movimento de Libertação Sin• 
dical". justifica o sr. Artur Santos o seu voto dad, 
na Comissão de Coristit~ição e Justiça do Senado 
. .A. propósito do protesto do cMo 
vlmento de Llbertacll.o Slndlcab 
contr& o voto do senador Artur 
Santos, d~rdan~a concessão 
de anistia ~r ·1 condenados 
por motlv d e elo 110 direito 
de greve, p lc m nossa edl-
c!o de 1 · · tmo, escreve-
nos o referido parlamentar: 

cO cMovlmento de Llbertacll.o 
Slnd!reb tornou pllbllco um pro
testo contra o voto que pro!erl, 
na Comissão de ConstltulcAo e 
Justlca do Senado, com referência 
ao projeto que concede anistia ·aos 
condenados JlOr motivo de &reve 
ou crimes conexo•. 

Data vênia, n!o houve mottvo 
para aquêle pronunciamento. 

Em nenhum tópico do meu voto 
tlz qualquer a!lrmacão tendente a 
anular, sequer a restringir o exer
clclo do direito de greve, que, de 
resto, antes de aer mandamento 
constitucional, jã era conquista de 
convenções .lnte·rnaclonals de que o 
Brasil !o1 ~lgnatérlo. 

Negue!, epenas, que o preceito 
da lei maior, artigo 138 - cé re
conhecido o direito de greve, cujo 
exerclclo a lel regulará• - haja 
revogado o Titulo IV do Cól11go 
Penal, que trata 1101 crimes contra 
a organizarão do trabalho. Senll.o 
vejamos. O Titulo daquêle diplo
ma consta dos artigos 197 usque 
207. O artigo 197 pune os que 
constrangerem alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a 
exercer ou nll.o exercer arte, ofi
cio, pro!lssão ou 1nd1l.strla, e ain
d-a, com violência ou ameaca, cons
trangerem alguém a abrir ou fe
char seu estabelecimento de tra
balho ou a participar de parede 
ou de atividade econOmlca, Os ar
tigos 198, 1.99 e 200 estabelecem 
sancão contra os que, mediante 
violência, constrangerem alguém a 
participar ou deixar de participar. 
de sindicato pro!lss1onal e contra 
os que participarem de suspensão 
ou abandono coletivo do trabalho 
praticando violência contra. pes
soa ou contra a coisa. 

O artigo 201 class!Oca erlme 
participar de suspensão de servtco 
provocando a lnterrupcl!.o de obra 
pública de lnterêsse coletivo. O 
artigo 202 aujelta a pena de pri
são quem ocupar estabelecimento 
comercial ou Industrial para. 1mpe-

dlr o curso normal do trabalhO. 
danltlcando o estabelecimento ou 
as coisas nele existentes. Final
mente, os artigos . 203, 204, 2015, . 
206 e 207 definem como crime 
rrustrar, mediante fraude ou vio
lência, obrlgacão legal relativa • 
naclonal!zacão do trabalho, exer• 
cer atividade de que esteja al .. 
guém Impedido por decisão adml• 
nlstrat!va, aliciar trnbalhadore-. 
para o !lm de lmlgracão ou para 
levá-los de uma a outra parte do 
território nacional. 

Assim sendo, ninguém poder& 
atlrmar, em sll. consciência, que 
está compreendido no exerclcio do 
direito de greve constranger al
guém, mediante violência ou gra
ve ameaca, a exercer oficio e pro
tlssllo; ou constranger alguém, com 
violência ou ameaca, a abrir ou 
fechar seu estabelecimento de tr&• 
bfi.lho; ou constranger alguém a 
participar de abandono coletivo do 
trabalho praticando violência con• 
tra a pessoa ou contra a coisa: 
ou Invadir estabelecimento !ndua• 
trlal parn impedir o trabalho, da• 
nl!lcando o estabelecimento ou a1 
coisas nele existentes. 

O próprio cMov1mento de Llqer• 
tacll.o Slndlcab que se propõe de• 
tender prerrogativas fundamentais, 
estou certo, não avancará tama• 
nho absurdo. 

EsU. dito no meu 'Yoto que o 
Decreto-Lei 9. 070 de 1~ de mar• , 
co de 1946, que dispõe &Obre a 
auspensll.o <>U abandono coletivo do 
trabalho, esse, sim, estarã revo• 
gado pelo dispositivo constltuclo• 
nal do artigo 1158, se a pretexto 
de regulamentar o direito de gre• 
ve, o anular ou frustrar. 

De acOrdo eom ·esau premlssaa, 
nlo aderi &. providência de conce
der anistia aos condenados pot 
crimes conexo• aos fatos de gre
ve, abrangendo, assim, oi delltod 
autOnomos do capitulo IV do Có• 
digo Penal. 

No mais, o proteato e as acusa· 
ot!ea foram Injustos, atingindo 

quem, na Comtsslo de Leis Com• 
plementares, ao se discutir a Lei 
Slndl~l. deu a sua contrlbulcãn e 
voto pelas franquias por que .se 
bate o cMovlmento de Llbertacão 
Slndlcab. 

Grato- pela . acolhida, sou teitm 
e amigo. (a) Arthur Santos:. . 

' . ' 
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CONTRA O DIREITO DE GREVE 
O programa do partido ê só para. tapi~r - A 
denúncia feita. pelo ~ovime~to, 'de Libertação 

,. • <- • • "' · Sindical (M.L:~.) 
. ~ C9missão de 'Constituíção · e 
Ju~tiça ,do Senado aprovou, de 

~~r~?: ·~:~li;.~;::;~o o~~r:at:: 
e con:éxos. Essifi éto au-
toria dos deputado oª · a-
beira, Hermes · a e Don .· gos 
Velas<;o; já foi, aprovado na Cã-

1 mara dos Deputados. 
1 No Sehado, porem. na Comis-
1 são de Justiça, levantou~se contra 

I
' o mesmo o ·senador Arthur San-
. tos. . · 

O MOVIMENTO DE LIBER· 
TAÇAO SINDICAL (M. L. S.), 
tomando onhecimento desses fá
tos, aprovou · a seguinte • rçsolu· 
ção: · 

,ANISTIA AOS GREVISTAS 
"O MOVTh'lENTO DE LIBER~ 

TAÇÃO SINDICAL (M. L. S.), 
não podia e não pode deixa'!' de 
manifestar-se ·. a favor · do 'projé
to de ·anistia !los grevistas. A 
G~éve, isto é, a cessação pocí!i
ca e coletiva do trabalho é um 
direito proclamado expressa.men• 
te pela. Constltlflçáo. Nega-lo, 
é negar a Iiberdll.de aos trabalha
dores· · a liberdade de só traba
lharem ·de acôrdo eolft .,conlli.;ões 
Jlvremente· aceitas e ' aoor~adis . . 
O INCRIVEL VOTO DO ' sENA: 

DOR ARTinJR SANTOS 
Por isso mesmo, o MOVIMEN

TO DE LIBERTAÇÃO SINDI
CAL <M. L . S.), não· pode dei
xàr de protestar contra o voto 
do Senador Artur Santos . Na 
Comissão de Constituição e Jus
tiça do Senado voto contra os 
trabalhadores, contra as liberda
des democráticas. e de defesa dos 
principias do Estado Novo. O 
Estado. de fá to, .ditatorial · e to
talitário deveria hegar. aos t,ra
balhadores, segundo o Sr , Artur 
Santos, a liberdade de só traba · 
lharem. mediante condições li
vremente aceitas e acord:.das. 
Pela força, pela coação. pela 
ameaça d:_!'~~o~~s~~~do\ 

i 

res, co!l).o escravos, seriam força· 
dos ao trabalho mesmo sQlo con· 
dições que repelem e rejeitam. 
Ou, para citarmos o pr~_prio Sr. 
Artur Santos, "Se há r~us pro· 
cessados ou condena'dos por 
qualquer dos crimes capitulados 
no titulo IV do Código Penal 
("crimes" relativos à greve, de 
acôrdo com a Carta do Esl.ado 
Novo) justo é .que assim seja, 
não havendo como nem porque 
anistia-los " . Isto é, para os tra-
balhadores, que, 
cessaram o trabalho, 
aceitarem as condições 
das pêlo patrão, impõem-se. 
cadeia", não havendo como 
porque anistia-los", ségunào 
Senador Artur Santos! 

O ráciocinio desse 
seria irnpecavel se estivellS~:mo•S: 
sob a "Carta di Lavoro" de 
solini. O titulo IV do Código 
n~l foi feito para regular o 
positivo . da Carta -de 1. 0 de 
vembro d_e 1937, que proibia 
pressamente a greve. Não 
·pois, . subsistir diante da 
tituição de 46 que procla~a o 
rei to de ~:reve. · 
A CONFERENCIÂ DE CHA 

TEPEC .. 
..;\ntesj'· porem, : ·aa 'C<ms:tituiç~o! 

de 46, o Brasil, na 
de Chapultepec, .pr 
direito de greve, 
pois, desde en_tão, caducos 
os · dispositivos anti-gr~vistas. 
P~rque, os princípios firmados 
num contrato internacional tem 
para o pais que o assina, o va.lo~ 
de um dispositivo constitucional. 

No desrespeito a direito de 
.greve, nas violências cometidas 
pela Polícia contra grevista3, na 
lame)Ítàvel fraqueza de certos 
juizes, aceitando process0s por 
"·crimes:• ~e-greve, não é apenas 
a ~OJ!Sb t~1çao que -se piza ., ~e 
amqUJla;_ e a própria palavra, <! 
a própna · honra do Brasil sole· 
nemente empenha:das, per11nt"! o 
mundo, numa conferência inter
naciOnal. 
A EXPERIENCIA DAS GRAN
DES ORGANIZAÇõES STNDI· 

. CAIS AMERICANAS 
Ao combater o voto do Sena

dor Artur Santos, O MOVIMEN. 
TO DE . LlBERTt\ÇAQ SINDI
CAL (M. L . S.) toma o 'primei
ro passo para mostrar a to:lo o 

, ~ras~l, o, que fará. especialmente 
as vesperas das eleições - q.1ais 
os Senadores e Deputados ami
gos ou adversários dos trabalha
dores e das liberdades dem'Jcrá
ticas, mediante farta e objetiva 

' documentação. O M . L . S . <tpro
veita-se, desse modo, de uma ex
periência já feita.. com graades 
tesultados, nos Estados Unidos, 
pe~as grandes organizações sindi
Cais trabalhistas: a C. I. O . e a 
A. F. L. 

I 
Não tomamos nenhuma atitude 

partidária. O senador Artur San
tos pertence a União Democráti· 
ca Nacional. Mas reconliecerc;,mos 
que a' foUa atitude fascista se cho
ça pa(ticularmente contrá o pro-
gra~a" do seu partido. -

Nos, porem. continuamos vtgi
lante em defésa dos trab8lh:;do
res e da~ Liberdades democráti
cas . 

' . ' 
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SALÁRIOS E PREÇOS 
Há, na Camara, um pro

j'eto cuja finalidade será a 
mente se resolveu o 

de conter, pti'r tr a"O, p o 
menos, a c 1 d e d s 
dissídios co e· · os p la -
joração dos salar· s. 

o ema, o congelamento 
salarios iÓ foi possiv~ 

per corda e apoio com os 
dtverso.s sindicatos de traba
lhadores, depois de o gover-

Quer o seu r resolver, 
com esse proJeto, aquilo que 
já se diz ser um circulo vi
cioso: o aumento dos sala-

. rios e dos preços. Essa bata
lha, porém, tem caracte
risticas especiais e capazes 
de torná-Ia pt'ogressivamente 
mais grave do que se possa 
.supor. 

Os preços sobem porque a 
n1oeda perde no seu poder 
de compra, devido às emis
~ões; e os salarios se reaju~
tam porque estão despropor
cionais :m custo da vida. 

, O tabelamento dos primei
ros termina em pura perda, 
J.esde que a causa principal 
- o aumento do meio cir
culante - não cesse; e a 
elevação dos ultimas passa a> 
se r função precípua da 
justiça do trabalho diante 
das comprovações que lhe 
vão bater às portas, como 
recurso extremo para enfren
tar as dificuldades em que 
se debate maioria cujo.c; 
proYentos são fixos. 

no garantir a estabilidade ge
ral dos preços na· base en
contrada por ocasião dos en
tendimentos . 

Essa conquista, sem dúvida 
de grande alcance para a 
crise economico-financeira da 
Inglaterra, não tem, entre
tanto, garantias reais de du
radoura permanencia, em ra
zão da atitude do governo, 
obrigado a desvalorizar a li
bra. Aventou-se, desde logo, 
a possibilidade de uma que
bra do acordo, desde que o 
baixo poder aquisitivo daque
la moeda viesse a causar efei
tcs demasiado fortes no custo 
da vida, · coibindo o governo 
de . conter novas altas nos 
preços dos generos e utilida
dez. 

Vê-se, assim, como são 
identicos os motivos que de
terminam a grande crise exis
tente entre os que nã.o vivem 
de lucros, mas de parcos 
meios, para enfrentar as 
crescentes despesas dos seus 
orçamentos domesticas. 

O fenon'!.eno, aqui como em 
toda a parte, tem como fator 
principal a desvalorização 
das moedas, por causa do11 
constantes apelos às emis
sões . Soment.e os motivos é 

E' fato que o reajustamen
to dos salarios, em geral, 
tem tido percentagem .:Jüase 
equivalente à sua quadrupli
cação nesLa ultima década. 
Mas é, tambem, incontestayel 
que o cu~to da vida, em igual que divergem. 
período, partindo do índice Nos diversos · paises atingi
de 100, alcançou 0 de 378 _ dos pela desgraça da guerra 
Tamanha desproporção teria a inflação foi plenamente 
que ser elemento originador justi1icada. Entre nós, en
das greves e protestos vindos tretanto, embora tivessemos 
<'le todas as partes para a tomado parte efetiva na ui
conquista de j usta compensa- tima conflagração, seus gas
ção de ga.nhos. to.s se fizeram por meio de 

Tudo isso é consequencia recursos de ctrater compul
-da politica m.:metaria em sorio, que bastaram para sua 

cobertura. curso . Enquanto não se es-
t d . O grande mal da inflação, anctr, efmi.tivamente. a fa-
culdade de emitir papel-moe- aqui, foi resultado de uma 
da, será difícil encontrar 0 política monetaria que emi
!im . da luta que se trava tia para comprar ouro e cam-

t I . biais de exportaçãp, no pro-en r e sa anos e preços. • 
Para ter cabimento a idéia posito deliberado de e]j.tar 0 

do autor do projeto a propo- melhoramento do ~mbio, 
sito de salarios, seria neces- cuja estabilidade servia aos 
sario que se pudesse levar interesses da minoria que 
avante proposição identica lucrava, sacrificando a mal._ 
sobre a marcha dos preços. ria qu-e . perdia. 
C 'd Desse erro são as conse-ul ar, porém, de sustar, 
ainda que por determinado quencias que originaram a 
espaço de tempo, 0 direito ao illterminavel batalha dos sa-

larios e preços, cuja marcha reclamo dos que recebem 
1 . "' se pretende, agora, deter ape-sa anos, sem cogitar da ques-

tão dos preços, que lhe é nas no flanco relativo aos 
causa, constitui trabalho salarios, deixando ao sabor 
inutil. dos acontecimentos a parte[ 

relativa aos preços. 
Na Inglaterra, por exem

plo, e para ape.g.as citar, en
Lre os países que cogitaram 
do assunto, aquele onde mais 

Talvez o projeto · em apreço, 
como está, não encontre 
apoio dos que agem com bom 
.!!enso. 

. '' .. 
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Susoensão oor tres anos nos ~: i ;s
sí~ios coletivos soore salário·s 

UM PROJETO DE LEI APRESENTADO AO COIIGRESSO NACIONAL 
PELO DEPUTADO .OSWALDO VERGARA - A JUSTifiCA(ÃO 
O deputado oáwaldo Vergam 

apresentou um projeto !le lei que 
tomou o n.o 1.247, cujo texto é o 
seguin te: 

·• o Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 - São suspensos, por tres 

1 anos a contar da vigência desta lei, 
os dissídios coletivos s<'lbre estipu
lações de salários. 

Art. 2.o - Esta lei se aplica aos 
dlssldios ainda nl!.o deflnltlvament~ 
julgados. 

Art. 3.o - Revogadas as dispa.l
ções em contrário, esta lei entrará 
.em vigor na data da sua publica
ção." 

A JUSTIFICAÇAO 

"Ninguém Ignora que os d18sl
dlos coletivos sõbre estipulação de 
salários se, por um lado, atender e 
momentaneamente à8 aspirações dos 
empregados, por outro, agravam, de 
modo geral as condições de vida. 

E ' que , em tal matéria, é pre
ciso atentar para o disposto no art. 
766 da Consolldaçii.<;l das Leis !lo 
Trabalho . 

Por êle, sempre que se resolve um 
dlssldlo coletivo em favor dos em
pregados, ter-se-a de assegurar, 
também, justa retrlbulçl!.o às em
prêsas Interessadas. 

Qual será, entretanto, essa Justa 
l'etrlbulção, assim Imposta, senil.o a 
ele pcrml tlr que elas · elevem, por 
sua vez. o preço dos seus prOdutos? 

Só, desse modo, poderl!.o encon
trar m eios. para compensar a ele
vação dos salários. 

Decorrido, porém, algum tempo, 
sente o operário a .Insuficiência do 
novo salário, para atender às prt· 
melras necessidades. pois que o 
custo da vldn ss elevou em conse
quência do aumento anterior. 

Entra êle, então, em círculo vi
cioso, a repetir -se . tcmporàrlamen
te. com outro d!zsldlo, como é do 
conhecimen to geral. 

Alndn o operãrlo tem o recurso 
daquele melo que a lei lhe conter!, 

para a defesa dos seus In terêalses, 
quando se agravem êles com a. ele
vação do preço das utilidades. 

Maa que se poderá fazer em bane
flclo daqueles que se acham ao de· 
snmparo das leis sociais? E são em. 
grande cópia. 

VIverão. de rulna em rulna., até a 
miséria . 

E' preciso, portanto, pôr cobro a 
essa sltuaçil.o que, dia a dia, gera 
crises perturbaddras da paz social. 

Parece-nos que um dos processos 
de que O legislador PreVIdente !leV<J 
lançar mt.o, é o de proibir. por de
terminado tempo, o aumento d~ 
salll,rlos. 

Estamos convencido de que eaea 
soluçlio beneficiaria o próprio ope
rário. 

Faz pouco, !alandQ sôbre a ex
tinção da Comlsslío Central de Pre
ços o sr. general Anáplo Gomes, 
com exata vlsAo do fenômeno, teve 
ensejo de sugerir diversas providên
cias a serem tomadas pelo Oovêrno. 
para debelar a crise que aiSIIOberba 
a Nação por motivo da elevaçli.o dos 
preços das utilidades . 

Entre eljSas providências resaa;ttou 
or sua e!lclêncla lndlscuptlvel, a 
do congelamento dos salários . 

!leaa providência só se poderá co
limar com a medida legislativa. oon
substanclada neste projeto, de evi
dente utilidade social. 
, -



Direito de reve não é 
Monopólio d~ Sindicat.o 

A greve pode ser decretada mesmo 
contra a vontade do sindicato -
Decisão aceita -em princípio pela 
Comissão de 'digo do Trabalho 

A eomissAo que eatA labor -,. o, o direito de decretar greve, 
do o &nte-projeto do 1 m de afundarem com a sindi
Trabalho assen 1}jem, em ação, os ·senhores estão esti
princípio, que o dire· de de- mulando um estado permanente 
cretar greve n o é errogativa de agitação nos setores traballús
exclusiva dos sm atos . Qual- tas do pais". 
quer movimento paredista, com ---~--------.1 
fundamento em base legitima, 
para defesa de interêsses eco-
nOnúcos e pro!issionais, pode ser 
decretado pelo grupo prejudicado, 
Independente da aprovação do 
Sindicato . 
oNEl\'1 MESMO REPRESENTA 

A decisão da comissão, con'trá
ria ao ponto de vista do sr. Luiz 
Augusto Rego Monteiro. n!lrtlu do 
pressuposto de que a en: .:tade sin
dical nem sempre representa os 
interêsses da classe. Por outro 
lado , localidades existem ainda 
no pais onde não há um sin
dicato . 
QUEREM ACABAR 

Exacerbado contra a sustenta
ção dos seus colegas, o sr . Rego 
Monteiro levantou-se, deu um 
sOco na mesa e gritou a plenos 
pulmões: "Os senhores estão aca
bando com o sindicalismo nacio
nal. Se os senhores retirarem do 
Sindicato, como seu direito exclu-
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Ul\i EXEMPLO 

A questão d está 
sendo o <pivo essa 
celeuma que B.Cf po1jOO vai 
tornando insust§lltáv.e'ís s re
lações entre empregados e pa
trões. 

Por nã.o ganharem o sufi
ciente para o sustento de Si 
próprios, m:txime quando cã.o 
chefes de famllia, é que pi-
pol'.am num crescente assus-
tador os disstdios coletivos 
para aumen8> de salário. 

Não é por esporte que os 
trabalhadores insistem nos 
·seus respectivos sindicatos em 
pedidos sucess1vos de aumen
to. 

Ai esU. a Justiça do Traba
lho concedendo os aumentos 
requeridos, multo embora nã.o 
o faça nas bases pleiteadas 
pelos reclamantes, por culpa 

tal vez dos órgãos especiali
zados em estudos estatlstlcos 
do custo da vida. 

Enquanto os nosi!IDS patri
cios se debatem entre a furia, 
aumentista e os minguados sa
lários que percebem, os seus 
companheiros norteamericanos 
gozam da fortuna de po~ul
rem patrões que se conformam 
com lucros relativos, e permi
tem sejam seus operãrios re
munerados eonvenientemente 
:- pelo menos é isso o que nos 
diz Al Neto, num dos seus 
ultimes comentários jornalisti
cos e radiofônicos. 

Nesses comentários isee ob· 
servador politico nos contou o 
que vai pelo El-dorado do do
lar em matéria de salãrio. 

Segundo nos disse Al Neto, 
os operários norteamericanos 
estão ganhando mais do dObro 
do que ganhavam antes da 
guerra. 

Comprova ainda com alga
rismos que, enquanto aumen
tam os salários dos emprega
dos da terra de Tio Sam, os 
seus respectivos -patrões têm, 
nesSe mesmo período, se con
formado com menores lucros. 

O funcionalismo publico, en
tretanto, nã.o foi beneficiado 
na mesma proporç!o que os 
trabalhadores em geral, isso, 
naturalmente, por jA. percebe
rem vencimentos equivalentes 
ás suas necessidadea fisicas e 
sociais. 

Nesse mesmo comentário, o 
conhecido jornaliSta aponta oa 
agricultores do Norte e seus 
colonos como os maia bene
ficiados eom vantagens eco· 
nOmicas e amparos sociais. 

E' êsse, por incrivel que pa· 
. reça, o panorama econômico 

de milhões de trabalhadores 
que só diferem dos nossos rla 
densidade de &lfabeti.zac;a.o .. 
porque, como os operários nor
teamericanos, os nossos tam• 
bém <'.ontam com organismos 
classistas e leis sociais qua 
protegem o trabalhador . 

O que falta entre nós e 
transborda na pátria de Roose· 
ve.lt é a consciência de ~lass'!; 
a unill.o dos fracos para luta
rem contra. os forte11; a hon~s
tidade e a coragem dos que 
sll.o e9Colhidos par!'- represen• 
tantes classistas e, finalmente 
a altivez e o desassombro para 
defenderem os seus próprios 
'interêssea. 

Usassem os nossos pstricios 
os elementos de que lançam 
mA.o os trabalhadores da. Am!\,; 
rica do Norte, soma.doa aos 
direitos e aos órgãos admiti

__,__ - .. 1 ConstitiDçll.o ara 



UM EXEMPLO 
A questão ~ ltllJálio está 

sendo o cpiv 6 dé '"tO essa 
celeuma que aT :xn)oo vai 
tornando insustgl'ltáVefs s re
lações entre empregados e pa
trões. 

Por não ganharem o sufi
ciente para o sustento de Si 
próprios, maxtme quando i:ião 
chefes de famllia, é que pi
poc.am num crescente assus
tador os disstdios coletivos 
para aumen~ de salário. 

Não é por esporte que os 
tral;lalhadores insistem nos 
·seus respectivos sindicatos em 
pedidos sucessivos de aumen
to. 

Ai estA a Justiça do Traba
lho concedendo Os aumentos 
requeridos, multo embora nA.o 
o faça nas bases pleiteadas 
pelos reclamantes, por culpa 

tal \·ez dos órgãos especiali
zados em estudos estatlsticos 
do custo da vida. 

Enquanto os nosaos patrl
cios se debatem entre a turfa, 
aumentista e os minguados sa
lários que percebem, os seus 
companheiros norteamericanos 
gozam da fortuna de po~ul
rem patrões que se conformam 
com lucros relativos, e permi
tem sejam 111eus operll.rios re
munerados convenientemente 
:- pelo menos é isso o que nos 
diz Al Neto, num dos seus 
ultimos comentários jornaliati
cos e radiofônicos. 

Nesses comentários i.!lse ob
servador pol!tico nos contou o 
que vai pelo El-dorado do do
lar em matéria de salário. 

Segundo nos disse Al Neto, 
os operários norteamericanos 
estão ranhando mais do dObro 
do que ganhavam antes da 
guerra. 

Comprova ainda com alga
rismos que, enquanto aumen
tam os salários dos emprega
dos da terra de Tio Sam, os 
seus respectivos patrões têm, 
nesse mesmo periodo, se con
formado com menore11 lucros. 

O funcionalismo 1)11bllco, en
tretanto, não foi beneficiado 
na mesma proporção que os 
trabalhadore.e em geral, isso, 
naturalmente, por jf. percebe- , 
rem vencimentos equivalentes 
ás suas necessidadea fisicas e 
sociais. 

Nesse me1mo comentário, o 
conhecido jomalista aponta 01 
agricultores do Norte e aeua 
colonos como 01 mal.ll bene
ficiados com vanta~na eco
nômicas e amparos sociais. 

E' êsse, por tncrivet que pa· 
reça, o panorama econômico 
de milhões de trabalhadores 
que só diferem dos nosaos na 
densidade de aifabetlzaçA.o .. 
porque, como os operários nor
teamericanos, os nossos tam
bém c.ontam com organismos 
classistas e leis sociais que 
protegem o trabalhador . 

O que falta entre nós e 
transborda na pátria de Roose
VP.lt é a consciência de -cl&S!ó'!; 
a unil!.o dos fracos para luta
rem contra os forte~~;; a honfls· 
tidade e a coragem dos que 
sl!.o escolhidos para represen
tantes classistas e; finalmente 
a altivez e o desassombro para. 
defenderem os seus próprios 
interêssea. 

Usallsem os nossos Pstrictos 
os elementos de que lançam 
ml!.o os trabalhadores da Am!!.: 
rica. do Norte, soma.dos aos 
direitos e aos órgãos admiti
dos _pela ConstituiçA.o para 
defesa. dos direitos e dos in
terêsses do proletariado, não 
seria imposl!livel conqUistarem 
iguais vantagens. Pelo menos, 
uma melhoria de sallrio com
patlvel com u suas necessi
dades imediatas !leria conse
guido. 

O que Al Neto acabou de 
revelar através uma eadeia de 
estações de ri-dto e de jornats 
é um fato ocorrido em uma 
naçA.o democrática como a 
nossa. 

Resta-nos, tão eomente, lml· 
tA-la. 

., 



A RESTAURAÇÃO DA LIBERDADE 
DOS SALÁRIOS 

PAus. janeiro de 1950 A As- ~~o opet·árla, porque terlo certeza · 
sembleia Nacional discute a ru- de que, em lu&ar Cl.a diaeutlr apenas 
taura!,!ãO dos processos de C'OnciJia- alguna ll':lnde& pl'lnc[p!OI gerala 
çã o arbitral, no ·caso de contlitoa do eom oa rept'esentantea patronail, os 
t1·aballro, e rôbre o restabelecímen- seus delegados passarão a ocupar
to das cláusulas de~rios na ela- se. daqui em diante, em fixar con
boração das conv çõ coletivas. tratualmente :u condiçõe•· do tra-
A adoção ésss;! rojeto de lei balho qüotidi•mo: t<~xa horiria, sa-
Pl'eíi.l!' ljil'tirá o et · · liberdade lllrlos de base, hlerarqula, etc. 
dos salàri , pr · 'I e e suspensa Out• vanta:em da liberdade: a 
esta faze anos . eventual integração no salário, pró-

Tanto se !al 1 e tscreveu sõbr~ I priamente dito. dos ad!cionala de 
essa liberdade que ela abriu ltl'an- toda a sorte. que o completavam 
des esperanças ao mundo do traba- sem dúvida , mu que, multlplican
lho. Ora, é certo que grande P":rt~ 1 do as cu as categorias, dividiam os 
dessas Esperanças não será at<!n· I (,perãrio~. ~ também diminuíam 

di da. / parte do salário na remuneração 
Libttrd&de dos sahirios nilo sitnt- I global. Quando ésses Adicionais de

fica aumento forcado dos salários <:, 1 sapar<!cerem, forem lundidol no ra
áinda menos, aumento do poder Jário, tis trabalhadores recuperarão 
aquisitivo global. Os !alârios não ., sua unidade de combate e não 
serão certamente aumen~dos na.l llão apelar mais para el<!mentos de 
indtJstrias exportadoras que receiam discórdia. Exemplifiquemos: u do· 
a concorrência no mercado mun- tl!.çõea ou abonos de família estabe
dial. Não o serão tampouco nas in- 12 cem a div.,rgência entre os pais 
dústrias df! luxo, ou melhor, on<le de famihas numerosas e os celiba
haja ameaça de chômaye. Não o se- tários ou casados ""m filhos; o ;adi
rào ainda nas emprésas de caráter cional po;ra transporte, entre o qu~ 
al'tesanal, ou nas profissões cujo' 1.,0 ra pf!rto do local de trabalho e o 
a~salariados estão disseminados ou c.ue mora longe; 

0 
do rendimento 

pouco orcanizados · de t r abalho, en1r" o fort~r e o rr ... 
Se .o fo.reJ:', pel~ contrá~io, na~ I co: 0 adicional para refeições, entre 

empresas mdtspensavels à VIda na- 0 que trabalha de noite e com" no 
cional, cujos operários são síndica- l<•,.al " o que trabalha de dia e vai 
1izadoa e solidários, e que 11ão te- comer em casa, etc. Desaparecido 
me m & conconél!cia, nem o cllo- tudo isto, os operário& "' baterão 
mag~. assistiremos então a um" 1,ela melhoria, comum e geral par:~ 
agravação das ·disparidades e..xist~:-t- todos, do salário, preço do traba
tes atualmente, ~m proveito dos lho. 

mais 1~vorecidos e em detrimento _.._ unidad" e a dignidade dos ope-
dos muts humtldes . ' chios ganharão com isso. 

Em compensação, a liberdade dos I , . . 
aalários dará um inte1·êsse novo à .E êste o sentido ~a doutrina •tn· 
vlda sindical, !ará afluir grande nú- <.hcal que é necessárto dat· ao deba
mero de trabalhapores à organiza- te que se está travando. 

- .. 

' . ' 
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A · :L'e'g i s la ção me I h o r o 
nivel de vida dos . ' 

LONDRES - ·o movimento 
aind1oal ,brit!nico .sempre eaten· 
dou aeu interesse além d campo 
du négóe1il.~ cotn ~~;>'llpre-
eadores ·s0l5re sa.! condi · 
ÇÕN de tr~ O catoo 
interpretaram 1 sua 
:tunçlo ·de ,.p1 ~ • p vor 
m inter-.. do,c; operã. . I: 
chqaram, l1á muito tempo, à 
eoncllUio, de· que a 'ac;ê.o traba· 
lhista a e r 1 a inauficiente para 
manter e promover o nível de 
vld-& do operariado e que teria de 
aer apoiada por medidas le(isla· 
tlva.s. 

No ilúDW elo movimento, en· 
tret..nto, a fraquta. re~tlva da 
org~o a1nd1cal 1 e v o u os 
piqnetroa do traba.lhismo à tenta· 
tlva de obter melhoriM nu oon· 
diçõea de trabalho mediante a 
açlo legillatln e política, como 
altematln. às medlda.s dos indus
triais. 

Recentemente os 1indicatos 
collllogulram leia que fornecem 
uma estrutura detalhada par:~. 
reforçar o volume crescente dos 
acOrdos trabalhi.5tas. O atual go
vêmo brltânloo forneceu oportu
nidade especial paro. que fosse 
revlata a legialaçio trabalhista, a 
qual já abrange métodos de pr.
gahlento e determinaç~o de salá
rios , horM de trabalho e !éria.s, 
compensação por acidentes do 
trabalho, bem como soluções de 
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grande importância ,;ocial, tais 
como o emprégo de crianças e 
jovens, e o seguro contra o de· 
aemprêgo e as doenças . A refor
ma afeta principalmente a me
lhoria, a ampl!aç!o e a consoli
daçlo dM leis existentes, antes 
de que a promoç:\o de medidas 
novas . 

As horas da semana 
de trabalho 

Pouco antes do fim da n 
Guerra Mund:al, o Congresso dos 
Sindicatos Britânicos propôs uma 
serpana de .(O horas de trabalho 
no máximo, para todos os operá
rios, a qu&l seria garantida por 
lei. Mas, em virtude das cxigên · 
elas econômicas do após-guerra, 
o projeto foi adi&do. Recente
mente, uma comissão nomeada 
pelo gO\•êmo fez um inquérito 
sôbre as horas de trabalho dos 
jovens e recomendou a supressão 

a I pe I Sf 
rctc uma ser1e de anomalias e 
excessões existentes na lei, e a , 
apl~cação da semana de 45 horas 
de trabalho. 

No entanto, o Congresso dos 
Sindicatos Brit.'\nicos fez um~ 
sevem cr~tlca a esta proposta, ja 
que ela n ào equivale a um pro
gresso real nas condições de tra· 
balho existentes, c advoga uma 
sen1ana de tr~balho de no máxi
mo 40 horas p:ua todos os jovens 
operários, como ch<ssc espcclnl 
que representa a reserva da 1ôr· 
ça e habilidade econômica do fu
turo. Em relação com o proble· 
ma das horas de trabalho sema
nais, está o de número de dias 
de férias. As leis chamadas das 
F'ábricas e das Oficinas especifi· 
cam um dia e meio feriado por 
semana, mas desde 1938 a lei exi· 
ge, em certas profissões, uma se· 
·manl!- de férias pagas. Outra 
proposta do Congresso em favor 
de uma quinzena obrigatória de 
férias pagas, com caráter geral, 
também fol adiada no interesse 
do aumento da produção. 

A fim de estabelecer a segu
rança e o bem-estar nas fábricas 
a chamada lei de Fábricas estipu
lava a estrutura de um padrão de 
condiçõe.o mínimas, abrangendo 
o gráu dee limpeza, calefação, 
ventilação e iluminação, refei
ções, facilidades de higiene. Con-

(Conclui na 7a página) 

I diçOes es -
tos tais c . . o 
lheres, antes e d is do parto, 

O único or ão que tem autori· 
dade para mpor soluções é a 
Justiça do Trabalho . O próprio 
acOrdo do Ministro, se fosse 
aceito, teria que ser homologado 
pela Justiça do Trabalho . Por 
que então nA.o recorrem direta· 
mente a ela os bancários? A :so
lução para o caso é evidentemen· 
te um dissídio coletivo. 

Correm vozes de que o que 
quer o Ministro é fazer onda em 
seu próprio beneficio. Não com· 
partilhamos absolutàmente desta 
opinião . O Ministro trabalhou 
sinceramente, honestamente. Mas 
infelizmente só bOa-vontade não 
basta. 
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A 
onze ' pa1ses 

I 

da 

situação 
América 

reinante em 
e da E:u r o p., 

Condensado do estudo feito pelo "Bureau 
Internacional du Travail" sôbre a situ&çio des 
::.t.lárlos e as políticas adotadas em diversos 

. paises do mundo não só em rela~io aos para· 
mentes à ma!llla trabalhadora, como es méto
dos adota4os no combate- à inflação resultante 

. 4a sepnda caerra mundial. 

A situação dur1nte 

Depois 4e 4NCreYer 01 11)tes lllÜI earaek
rístlcos de in1laç:lo, pai!M a enllJilerar 011 ma
les que ela pode eauaar a011 . paises .e :ma.
lec que gastos públicos e priYados de Tnlto, de
corrente~! de 1Uila eqtantlllo -aetím&. 4eeen-. 
freada, potlem 4e~ilaar lllill 'eeaté a )lellt· 
ria e alta lnoentrelánl 41111. JM9011. · 

e depois da guerra 

Canadá 
O movlment4 dos n.lâr1015 e d011 

pr~O!! divide-11e naturalmente em 
três períodOs: de 1939 e. 1941, de 
1H1 a 1945 e de 1H5 até hoje . 
.o Jô«o combinado doa movi

mentos dos salários, do.s preços e 
das rendas teve 05 seguintes re
sultados: M rendas semanais 
reAis· ~e elevaram de mais de 31 % 
et,ttre 1939 e 1944; diminuiram 11-
retramente em 1946 e fortemente 
em 1148 para em 1947 atingir o 
nlvel de 1941 . A proporçl.o dOI aa.
l•rtOIII na renàa naelonal pusou 
de. 80% em. 1199 a ~7% em 1941; 
ellta preporçf.o permaneceu cana

nu de 19%, e 01 pnço~~ de 11%, l&riOII mbWnoll wam fbwlclil para tante aW lft6, para em 1046 dl
em relaçlo a 1m. Ji de 1M3 a tocl01 " tn.~lhacto,.., eKeeto 01 JIÍtnm llplramenie e 1ubir, em 
1M7, 011 Yencimentos men.sail! no- domésticos, por eMlYenç* nacto- 1M7, a 110"!1>. Na secunda metade 
minais quase duplicaram, e 01 naia len.du a· c.bo por l'epreeen- de 1M7 e em prindplos de 1948, 
venciment01 totala, refletindo em tantes de orwani~~açõM faaei.stu po~, o custo da vida elevou-~e 
parile a elevação do nível de em- de emprepd0111 e emprep.derea. mal& ràpidamente do que 06 sa-
p~o na indústria, aumentaram. [lários nominai1 • 

o presente capitulo é r.onH.gra
do ao problema dos aalári011, como 
11e apresentou durante a guerra e 
no período de transição. Encon
trar-se-á aqul um resumo d011 !a
tOIII sõbre os qual~ ae funda a ex
perl&lela adquirida em certos 
paises durante os an01; de 1138-
1947, bem como um apanhado das 
polftlcas' de~~enYolvidM n e ~ t e~ 
mesmos palses a fim de resolver o 
problema da relação entre os pre
ços e 011 salários. 

de mais de 100%. Ca ~M au
mentaram de 3/ l'i durante o me~~
mo período, especialmente em 
1946 e 1947 . 

OAKADA'- HOJI.Ãll J: B.ALARI<le NAS INDúeTRIAS 
: DE TRANeFORMAÇAO 

lNDIOBIIJ DO Ctn!TO DA VIDA J: DOS SALARIC>e REAIS, 

Argentina 

A presença de divers011 fatore5 
com tendência a fazer subir os 
preços causou naturalmente uma 
certa lnquletude quanto à ~•1-
bllldade de uma lnflaçio . Provi
d~nciu foram tomadas pelo go-

Atl 1D4S a guerra nlo teve na vêrno, em 1947, no sentido de re
.A,rgentina senlo eonsequências li- guiar a especulação, e um severo 
mitadas aôbre 05 preços e os sa- controle sObre os preços fol 1n
lár1os . Os vencimento!; mensais traduzido em junho do mesmo 
nominais foram aumentados ape- ano . 

SALAltiOS NOMINAIS E REAIS DOS TRABALHADORES DE 
MINAS E DA J;NDúSTRIA ARGENTINA, DE 1937 A 1947 

BASE: 1937: - 100 

tndlee 
dM oalários tndlee 1 .. d ' l e e . tndlee 
meaaa.ls no- dOI oa.lários doo salários do custo de 

A !f O I minais JI.U reai• na.1 ml- t n ta. i s nas 'rida. em 
mln:u e l:a- nu e nu In- indó.strlas B . Aires 

dó.striu ' dó.strias 

• 
1111 . • . 1to 1()0 100 100 

1138 . • . 1()0 101 - " 
1t31 . . • I 102 102 110 102 

1MI . • . 102 t9 113 103 

lMl . 0: . 11)6 " 123 108 

lMt . . . 112 100 139 ' 112 

lMS . . . 111 108 151 113 

ltü . . . 1~ 115 170 113 

---------·-· _ DE ltH __ -_47--~-----------------
~ J. tad.leea: lt31: - 1011 

·--
)l 11 

AMO 

. ._,"" 

w ·t• I 
!11 .. -: 
J!: -

lt19 • .. 0,4.22 47,2 

1940 .. - 50,1 

1D41 , .. - &0,5 

19.2 • .. 0,5M ·' 110,2 

1943 .. o,e'M 4U 

111« • .. 0,5(.8 ·. 4'1,1 

1m. .. 0,* 4:3,3 'I 
i!KII • .. 
1947 

0,700 -62,5 

Março . o:rri •u 
Junho. .O,'Ite : 4i,9 

Estados Unidos da .. 
América do Norte . . . 

- i;. 
. ! !I !·I:; 

f'CI ~!~ .. 1 '" ... l l-

~.u 100,0 

·-

27 ·" 139,2 

29 ,'70 147,7 

30;M 1M,8 

3 0,71 162,7 

2t ,I 'f 148,6 

13 ,oH 18M 

s 4:,23 1'ro,2 

• 11 

~t 
:= 
~ 

100,0 

104,1 

110,0 

115,3 

1111,7 

1",1 

117,7 

121,1 

127,0 

132,9 

I 
I 
I 

I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
. I 

100,0 

120,8 

128,6 

131,4 

129,8 

122,0 

131,1 

128,1 

Os salários horáriOt! ·nos · &ta-

ma, nlo conaegulr&ln apesar d!Mo 
a_eompanhár o aumento dos pre
Ç<)I, :faundo diminuir em conae
qu~ncia 0111. salários reais . Em 
con~equênciil. da redução da du-

..z- TT-~..J-- ~~---- .&..---- - _. _ ....o~. .s """'"a.~ An +•nknlh .... ""'• ... ... ..... ....:.~ __ .Ji-

Tchecoslováquia 
Durante o primeiro ano depolR 

da ocupação alemil., 011 salirios 
nominais aumentaram de apro
ximadamente um tet-vo. O ••
mento atingiu 50% em 1Ml. Bm 
consequênoia, as auioridades ale
mãs subordinaram todo aumento 
de salário a uma aprovaçio ofi
cial, o que resultou, na prática, a 
permanecerem o.s aabírlos reais 
iguais aos preeedentel!l. 

011 preç0111 foram irue.lmente 
bloqueados durante ~te perio4o, 
resultando permaneeerem 01 aa· 
lári01 rM.ia mais 811!tl.nis, e evi
dentemente no mesmo nfnl de 
antes da perra. 

B:m 1H5 Yir1aa medidas for&lll 
tomadas para introdusír uma re
forma mone~rifl., redu111indo o po
der aquisitivo exCel!sivo e cont.ro
lanclo os Rlári<>s e 01 preç01;. Jln1 
seguida a efltu med.idQS, o nível 
dos se.lá.ri0111 e do cuato da vida fol 
fixado no triplo do nível de mar· 
ço de l!l39. Verificou-se desde 01 
prindpios de 1~ ser possíve; 
nio somente impedir o aumente 
do custo da vida, como diminui-I< 
ligelramen te. 

Alguns problemas 
essenciais 

Do exposto, coneluim0111 qu~ 
tan tanto trabalhadores e empre· 
gadores como os gov~n0111 estio d1 
acôrdo em que 8. relaçãó entre Ol 
salários de um lado, e os preçOl 
e a renda nacional pública do ou· 
tro, está intimamente ligada ac 
problema da inflação e ao rtc 
"chomaae" lat~rnts, 

Salários, preços e 
participação do . 
trabalho na 
renda nacional 

O aumento d0111 aall.rio8-;- en 
épocas normais, tende a produzil 
um aumento correspondente d01 
preços, desde que aumente o po· 
der aquisitivo daqueles que cons
tituem a fonte principal da pro: 
cura de bens de ·consumo e de ser· 
viços. Significa também um au· 



A g 
onze ' paases 

I 

da 
situação 

Amtrica 

reinante em 

e da E.urop,• 
Condensa.do do estudo feito pelo "Bureau 

Internacional du Travail" sôbre a situaç~o des 
::a.lárlos e as políticas adotadas em diversos 

. países do mundo não só em relaçio aos pa_ra
mentos à ma.!!IB& trabalhadora, como os meto
dos adotedos :no cembate à inflaçio resultante 

. !11& secunda nerra mundial. . 

A situação durante 

Depoil 4e dNere'f'er 111 ii)tell mailt earaeM
risticos de inflaçlo, passa a en1Uilerar os ma
les que ela pocle causar aos paises .e ma
les que gastos públicos e pri'f'ados d.e •ulto, de· 
correntes de ...... e:qtan~• -•eiilri&. tl4!fleft· 
freada, potlem tle~iftar 111111 -• a )lellt-
ria e alta inoentrolinl dos JIJ'e981. · · 

depoi de guerra 
lÚ'iOI DÚlliDlae eram flxaclOil para 
tod01 18 trabâlha~, fteeto OI 
doméstic01, por ~'f'enç6ee naclo
naia left.daa a· cabo por represen
tantes de ortani~~açôM fa~t'as 
de emprerados • empre,aderes. 

1 o movimento dOI 11t1.lt\rlos e d01 
pree011 divide-se naturalmente em 
tr& períodO&: de 1939 a 19<l1, de 
1N1 a 1945 e de 1H5 até hoje. 
.o .!ô!o combinado do. movi

mentos dos salários, d06 preços e 
das rendas teve os seguintes re
sultados: M rendas semanais 
reais· .!õe elevaram de mais de 31% 
~tre 1939 e 1944; diminuíram li
retramente em 1~5 e fortemente 
elll\ 11ü pan. em 1947 atingir o 
nfvel de 11141. A. proporçlo d01 aa
l.riOI na rent\a nacional pusou 
d.e. Ml% em 1199 a 117% em 1941; 
eiRa preporçf.o pennanOON COWI· 
t&nte a~ 1H6, para em 11146 dt
adJuõr 11tretra.mente e 1Ublr, em 
1H7. a 110%. Na secunda metade 
de 1M7 e em princípios de 1948, 
po~. o custo da vida elevou-se 
ma!.s ri.plda.mente do que os sa-

l lários nominais. 

0 presente capitulo é r.onsagra- ~nu. de 18"', e o. preç01 6e 11'1ó, 
do ao proble111.e. d011 salári01, como em relaçlo a 1m. Jt de 1M3 a 
11e apresentou durante a guen-a e 1M7, CJ11 'f'eneimentos men.sais no
no pertodo de transição. Encon- minai11 quase duplicaram, e o. 
trar-se-á aqui um resumo dO! f&- venciment01 totaill, refletinào em 
t 011 sóbre os quais ae funde. a ex- parte a elevaçio do nível de em
peri6ncia adquirida. em certos p~o na indústria, aumentaram 
pai.sell durante 06 &nOI de 1138- de ma!.s de 100%. 011 JM'~fMI au-
1947, bem como um apanhado das mentaram de 3/ 5 durante o mee
pollticu' deeenTolvida.s n e s t e s mo período, especialmente em 

OAKA.DA.'- HOJI.Ã.! X BALARIOI5 NA8 INDO!!TRIA.S 
· DE TRAN8FORMAÇAO 

tNDIOBI! DO CUI!!TO DA VIDA E DOS SALARI08 REAIS, 
DE 1939··i7 mesm011 paises a fim de resolver o 1946 e 1947. 

p~oblema da relação entre os pre- A presença. de diversos fatore~; -------- ~ 
tatllees: lt31: - lot ços e os salários. com tendénc1a a fazer subir os :i! I J! l ;S• 

preços causou naturalmente um& ~ 1; - ----------:-, --
certa inquietude quanto à ~·1- · ....... ~..... · ~I 

1 
: .. J S « S ~ 

bllldade de uma inflação. Provi- AMO 1,.5 . l I oi j ! !_, oi .c :: ~ 
d~nciu foram tomadas pelo go- l;t . ~ • .a~ • " 

Até 11143 a guerra nlo teve na vémo, em 1947, no sentido de re- ~I I ~] .. • ~ Z I ~! 1': é~ ~~ 

Argentina 

Argentina senio eonsequências li- gular a especula.çll.o, e um severo J 'C ;: " ; 1: · ): ~ ~ '" 
mitadas sôbre 06 preços e os sa- controle sóbre 06 preços foi in- ------:-----------------------"'-
lários. Os vencimentos mensais traduzido em junho do mesmo 
nominais foram aumentados ape- ano. 

SALAltiOS NOMINAIS E REAIS DOS TRABALHADORES DE 
MINAS E DA INDúSTRIA ARGENTINA, DE 1937 A 1947 

A K O I 

1111 • . . 
. . . 

BASE: 1937: - 100 

tnllltee 
dos salários 
meu&ls li.O· 
min&ia nas 
mlnu e In· 

d'dstriu ' 

r n 4 1 e e 
doe ealárlos 
re&ls na..• ml
nM e ftU In· 

dilstri:.s 

• 
100 

101 

!adie e 
dos salirlos 
t" ta i • nas 

ind'dstriu 

100 

tn4tee 
do eustG de 

Tida em 
B. Aires 

100 

" 

1119 

1940 

1841 

1942 

1943 

19« 

1846. 

.. 

... 
.. 

11146 • • 
1947 " 

Março . 

0,422 

o-,564 

o,fiM 

o.~ 

o.~ 

0,700 

o. 7'71 

47,2 

ll0,1 

l!O,S 

• ll0,2 

48,1 

·. f'f,l 

20,U 

·-

o 27,t9 

29,'10 

30;14 

30,71 

2t,à7 

J3,4C 

100,0 

1311,2 

147,7 I 
1&3,8 

162,7 

H8,6 

18U 

I 

100.0 I 
I 

I 104,1 

110,0 

115,3 I 
118,7 

1n ,1 .f 

127,0 

100,0 

120,8 

126,6 

131,-l 

1~.8 

122,0 

131,1 

I 

Durante o primeiro ano depoi 
da. ocupação alemi, 01 saiU!.< 
nominais aumentaram de aprc 
ximadamente um ~o. O al 
mento atingiu 50% em 1841. :B1 
consequênoia, M au\orldades &le 
más subordinaram todo aument 
de salário a uma aprovação ofi 
cial, o que resultou, na prática, 
permanecerem 06 aalá.rioa real 
iguais aos preoedente!l. 

Os preçO!! foram 1cualm.ent 
bloqueadO! durante ~te periooc 
resultando permaneeerem 01 sa 
lárl011 reail maiB estinls, e evi 
dentemente no mesmo nlnl 
antes da ruerra. 

Em 1H5 'f'ár1u 111.~ foru 
tomadas para lntrodwár uma. re 
forma monetárit~., reduzindo o PQ 

der aquisitivo excessivo e eon~ro 
!ando os N.lári<ls e 01 preç06. ~ 
seguida a e6tu medide.s, o n!ve 
dos salá.rl011 e do custo da vida. td 
fixado no triplo do nível de mar 
ço de 1939. Verificou-se desde 
princípios de 1946 ser poss!ve 
nio somente impedir o aument1 
do custo da vida, como diminuí-!• 
ligeiramente . · 

Alguns próblemas 
essenciais 

Do exposto, concluimOI! qu 
tan tanto trabalhadores e empre 
gadores como os gov~nos estio d 
acôrdo em que 11. relaçã.õ entre o 
salários de um lado, e os preço 
e a renda nacional pública do ou 
tro, está intimamente ligada a 
problema da. inflação e ao cl 
"chomaae" lat«nts. 

Salários, preços e 
participação do 
trabalho na 
renda nacional 1138 

1131 

lfote. 

lMl 

lMI 

1MS , 

• I . . 
. . 

110 

100 

102 

102 

106 

112 

llt 

li!O 

142 

17'1 

m 

102 

" 100 

1~ 

110 

113 

123 

13t 

151 

102 

103 

108 

112 

113 

Junho . ,O,'Its : 42,9 

Estados Unidos da 
América do Norte 

· 1 '10,2 O aumento dos aalário8-;- e11 
époC&II normais, tende a produzi 
u.m. aumento correspondente do 

·ma, nio conaeguiram apesar diMo preços, desde que a.umente o po 
aeompanhár o awnento dos pre- der aquisitivo daqueles que cons 
çO., fasendo diminuir em corue- tituem a fonte principal da pro 
qu~ncia OIS salários reais . Em cure. de bens de consumo e de ser 

128,1 132,9 

1144 . . . 
1145 ,. , . ' . 

• )11 • ~ 

lHT , 

Austrália 

115 170 

105 188 

111 242 

12T 333 

113 

135 

159 

17t 

Os salários horários •nos ·&ta- consequência da redução da du- viços. Significa também um au 
dos Unidos aumentaram de nu.- raçio do trabalho, as rendas de- n•ento no custo da produção, des 
neira importante de 1839 a 1941. creSceram numa proporção maior de que esta não compense plena 
:i:ste aumento foi-"í.c~leraao . éom;. que o.s salários. A produç&o in- mente o aumento. E' necessár1• 
entrada do pais na riierra·, e as- dustrial e a renda nacional dimi- um severo controle para evita: 
sim permaneceu até 1ins ·de '1947. nutram em 1945 e em 1946, mas uma. alta dos preços, .de~de que • 
Os preços dos bens de co"nsumo elh 11147 elevaram-~e novamente. custo de produçf.o e a procun 
se elevaram lentamente até fins A parte do trabalho na renda na- aumentem juntos. 

minina melhorou consideravel- de 1941; aumentaram sensivel- cional privada. aumentou ligeira Dada esta relação estreita en 
mente, se comparada. com a si- mente nos 2 anos seguintes, estabi- mente em 19<l6, para d 'minuir no- tre os salário~ e os preços, a quea 
tuaçllo da mão de obra masculina hzando-se duranté todo o resto da vamente em 1947. A exemplo de tão se resume em saber se au· 
durante a guerra. guerra, de~;de que o çontrõle dos outros paises, as· diferenças de sa- mentos generalizados de sa.l&.ri~ 

A polltica de salários seguida preços se tornou mais e:Cicaz. Em l~ri01 que se constatayam entre pódem melhorar o nlvel de vid1 
durante a guerra na Australia te- consequência, os salários reais au- 01 trabalhadores da indústria, e (salário real) em tempo de in 
ve por objeto facilitar o sucesso mentaram lentamente de 19Je a entre as categorias profossionais nação. 
da polltica de estabilização eco- 1941, e. depois mais fortemente de indo dos salários mais baixos aos Em teoria, 0 sal~rio rea.l do; 
nõmica.. Em consequência, as me- ~941 a 1944. Como a média de mais elevad06, mostraram ten- . operários poderia ser &umentado 
didas destinadas a assegurar a es- duração do trabalho também au- dênciaa a. diminuir durante 011 úl- sem acréscimo da produção, se 1 
tabili3ação dos salários e dos pre- mentou, as rendu 11ubiram numa timos anO!!. Esta tendência para polltlca dOI! preços conseguias• 
ços não foram inúteis, se bem que proporção máls forte que 01 ulá- unificação dos salários fez-se no- impedir uma elevação tão rá.pidl 
elas tenham encontrado por vezes rios. A parte do trabalho na ren- tar sobretudo na indústria e na quanto & dos salários nominais 
certa oposição por parte dos tra- da naciona.l diminuiu entre 1939 e agricultura. de forma a aumentar a partici· 
balhadores e dos empregadores 1941, e aumentou · ligeiramente A rápida. transformação da pro- -pação do tr&balho na renda na · 
Depois da guerra, a ameaça de entre 1941 e 1944 . • d1J,ç5.o industrial dos Estadcs Uni- c1onal. 
inflação, as relações de trab&lho O relaxamento do controle d011 dos pa.ra a guen-a. e a alta de pre 
menos fáceis, a necessidade de preços depois do fim di ruerra ÇOS que teve lugar em 1941, leva- Os saI á r i os e 
aumentar a produção, e o pleno conduziu a um aumento a.celera- t ràm ·o Pre11idente a propor ao 
emprêgo da mão de' obra, obri- do dOI preço! de co~sumo em Congresso um vasto programa de mão de obra 
garam os poderes públicos: 1.0

) & 1946 e em 1947. Se os se.lár1qs no- m.edidas destinadas 11. evitar a in 
amenizar a.s clásulas que fixam minais aumentaram de igul\l fór~ flaçfi.o. 
definitivamente os salários; 2.0 ) e. 

OI ulári011 res.ia médios· dos 
trabalhadorflll homens permane
ceram quase constantes entre 1939 
e lt42, e se elevaram lentamente 
até setembro de 1946. Conclui-se 
dal que as modificações sofridas 
pelo .sarário horário médio da 
mão de obra muculina durante 
a guerra, ni.o fizeram mais que 
manter 011 aalários compatíveis 
com o custo da 'f'lda, que subiu 
rE!lativamente devagar graças à 
política de estabilização, aplicada 
com pleno sucesso. Assim, entre 
1939 e setembro de 1946, os salá
rios horáriO!! médiGs aumentaram 
de 29% o custo da vida de 25% ; 
e OI! 11alá.rios reais médi01 de ape
nu 3%. Entretanto, durante o 
mesmo período, os salários horá
rios médica, bem como os salários 
reais médios das mulheres, se ele- conceder aumentos de ·salários, 
varam, os primeiros de 38%, os 3.") a modificar à. atitude tradi
llegundOI! de 12%. Por conseguin- cional em relação a fixação de sa-

SALARIOS, PREÇOS E HORAS DE TR~BALHO NOS EE. UU. 
DE 1937 A 1947 . 

A guerra produziu uma redis· 
tribuiçáo da m1o de obra em 
grande escala.. Isto se d'eve em 
parte à. oferta de altos salário~ Salí.rio-hon 

nas indus
t r I a s de 
transtorma
çlG- em 

tndlee 
dos preçG• 

dos ben• de 

lttdlee 
dos oalários 

reais 
1939: 100 

1 11 11 1 e e 'nas indústrias-chaves, em parte 
daJ hous de à campanhas de propaganda pa-te, a situação da mão de obra f e- lários máximos e mínimos. 

lNDICE DAS TAXAS DE SALARIOS, DO CUSTO DE VIDA E DOS ~ 
1Jtdlee 
do• uláriGa 

nominais constUno 
1927: 111& 

tra!.nlho triótica, e ainda a coaçõ·es legais. 
1!3~ 100 Durante o período de transição SALARIOS REAIS NA AUSTRALIA, DE 1939 A 1947 -.. eelltt. 

BASE: 1937: - 100 

AMOS 

11311. 

lHe. 

lMl • 

1M2 .. ... 

l...., • ' • 

lK4 ••• 

liHil • 

l*. 1947 
M11r011 

JUilhCI , 

eetb. , 

Bélgica 

Salários hora I \ 
Homens 1 Mulheres 

101 

114 

1:10 

129 

13~ 

1M 

13'7 

141 

1~ 

1 .. 

155 

lHI 

112 

119 

127 

140 

150 

150 

154 

1112 

163 

173 

Custo da 
vida. 

1e~ 

110 

11~ 

125 

129 

1211 

1!9 

131 

133 

1~ 

1311 

Salí.rios real4 
Homens 1 i'ofulheres 

103 

104 

104 

104 

105 

1011 

107 

lO i 

111 

111 

114 

104 

102 

103 

102 

101 

1111 

111 

118 

121 

122 

127 

1037 

lt3B 

11131 

lMC 

UHl 

I~ 

1M3 

1044 

lMS 

lMe 

1M7 .. 

França 

82,4 

8:1, '7 

f3,3 

eu 

"'·' 
11,3 

tt!,T 

10l,t 

lOS,S 

1!18,4· 

122,1 

100 

100 

161 

1011 

117 

13'7 

• lK 

11!3 

1M 

'1T4 

lN 

100 

98 

07 

118 

102 

113 

130 

122 

1!5 

118 

15S 

100 

102 

10~ 

109 

11~ 

121 

128 

134 

131 

128 

ll8 

100 

92 

98 

gg 

10~ 

111 

llCI 

117 

112 

105 

104 

Tida ae elevou ràpidamente du 
rante o primeiro perlodo da guer 

011 efeitos da guerra aõbre 01 ra, especialmente entre 1~0 e 
salárioa na França foram idênti- 1943, quando o índice relativo à 
cos aos que se puderam · constatar 

1 
class:! obreira de Bombaim pràti

n wn certo número de pai.les: a di- ca.men te dobrou. I 
maneceu estável até julho de 1947 
e o índice dos preços só acusa um 
aumento de 4 pontos en~re julho 

Não há dados de espécie algu- e dezembro de 1947. 
ma sõlxe o que foram as tend~n
cias gerais dos sa.lários e d06 pre
ços ne. Bélgica durante a ocupa-

!erença entre os Sl!o.lários dos ho
meM e du mulherea e entre 06 Etn 1!143 e 1!14.6 o aumento foi 

refre&do é o movimento dos pre
!.1011 tornou-se irregular . Em prin
cípios de 1944 os preços acusaram 
uma llgelr& diminuição seguida 
de um pequeno awnento. Em 
m!'>rQo de 1946 o indice de Bom
baiÍit H elevou a 233 em relação 
a ,1H7, ou seja um aumento de 
7% em relaçlo l média. de 1943. 
· O aumento dos vencimentos na 

tndia nio acompanhou o aumen-

. çio alemã. Parece que, se 06 sa
lá.rioi& nominais se elevaram um 
:'OUco a.ntes da libertação, a alta 
dos preços foi muito menor. AI 
nutoridadflll de ocupaç5.o e.utort
zar&m em maio de 1141 um ajus
tamento de salários que consistia 
num aumento de 8%. Mals tarde, 
~ medida que a baixa dos ulá
rios reais ae acentuan., devido à 
nlta do emto da vida, u autori
clade~ acre.aentaram aos salárl011 
cert011 suplementos, como inden1-

Se o trabalhador britânico con- salll.rios dOI trabalhadorec · quall.f1-
seguiu relativamente manter de- cados e dos não-qualifica,dos, dl
pois de findas as hostilidades u minuiu. A diferença entre ÓS a
conquistas feitas durante a guer- lári06 pagO! em Paris e os em 
ra, não foi devido essencialmente vigor nas provinolas também di
a um aumento dos salários noml- mlnuiu · 
nais. A expllcaçio reside no fato Depois da cuerra, a infla
de que o Reino Unido conseguiu çAo 1 n v a d i u · o .pab rapida
su•tar 11. marcha de. infla.çâo, de- mente, subindo o. preçoc~ • os 
poli! da guerra. salários mt.il rapidamente do que 

Os problemas de saláriO!! no durante a própria ruerra . . Daí, os 
esforç01 empr-etadOI· · depoia ·· da 

Reino Unido foram o objeto das ruerra pua melhorar• a ·11tv.çf.O 
preoeupac;óell do rov6mo no apóe- dO! trabalhadores e a,umen~r ~ 
guen-a, bem como das necocia.- · . 
r;ões entre empregaclQs e J>a- part~~aç~o - _na, r~d~ ~acionai, 

to do custo da. vida. Segue-se que 
o. aalári06 rettis dos trabalhado
reis na indústria indiana dimlnui
ram de modo considerável, 

da guerra para a paz, nenhum 
destes fatores teve o me6mo efei
to que antes para fazer voltar 011 

trabalhadores às suas ocupações 
habituais. Por isto, muitos são os 
paises que encontram d!tlculda
des em obter mão de obra sufi
ciente para apfovlsionar suas in
dústrias-chaves, e em pa.rt!cular 
os tro.balhos perig011os, pen~os. ou 
que ofereçam poucas possibilida
des para o futuro . 

Diferentes sU!temas de salários 
de estimulação, visando atrair o 
trabalhador para indústrias. vi
tais, t~m sido postos em execuçA.o. 

Aumento de salário 
no futuro 

Por váriO!! motivos, um a.umen
to de salários é possível, numa 
determinada situação, sem au
mentar a pressão sObre os preços 
no sentido de uma alta. 

Ao mesmo tempo, é evidente 
que, em qualquer pala, um au
mento excessivo na« salários pode 
8er a origem de uma ascensão nQt; 
preços e noc novos sal&rios . Isto 
nio póde ser evitado senA.o com 
um aumento d& produçio e da 
produtividade em proporção pelo 
menos igual ao aumento dos sa
lários. 

Dizer e.té que ponto precllla
mente um aumento de a&lá.rios 
póde ser feito sem trazer consigo 
a inflação, é só possível tendo-se 
em mão dados concretos sObre as 
condições reinantes em ca.da pa!.t . 
Entrfl!:tant..o. mnitAA •'·" •• .,.,..,.._ 
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Até 11143 a guerra. nlo teve na. vêmo, em 1947, no sentido e re- ! .,.~ ;;J ;a-! :o 'Cõi 

Argentina 

Argentina senio eomequências li- gular a especulação, e um severo ~~ l.. , -;]:!! ~;.~ :;! r:: 
mitadu sôi>re 06 preÇOS e Oll sa- controle sôbre OS preÇOS foi in- ------:--------...:.__ ___ ...:..._ __________ "' __ 
Iárlos. Os vencimentos mensais traduzido em junho do mesmo 
nomlna:ts foram aumentados ape- ano. 

SALAltiOB NOMINAIS E REAIS DOS TRABALHADORES DE 
MINAS E DA INDúSTRIA ARGENTINA, DE 1937 A 1947 

A K O I 

ltrr • . . 
. . . 

BASE: 1937: - 100 

tndlee 
dos talArlos 
mensais no
mlnala nas 
mlnu e l:n.-

diistriu ' 

ltO 

100 

tndlee 
d011 . talArios 

re&ls nu ml
nM e :n.u ln-

ddstrias 

• 
11)0 

11)1 

t•dlee 
doa sal!rlos 
to t a i s 11&5 

indfutrlas 

100 

tnlllee 
do eusto lle 

Tida em. 
B . Alrea 

100 

" 

111111 ••• 

1940 

11141 

1942 • 

1943 

111« 

11146 • .. 
ill411 •• 
1947 

Março . 

0,422 

0,700 

0,7'71 

47,2 

50,1 

IMl,S 

' 50,2 

48,1 

:tO,U 

. 27,t9 

29,'70 

30;t4 

30,71 

2t,à7 

100,0 

1311,2 
I 

147,7 I 

153,8 

162,7 

H8,6 

1841.' 

I 

100.0 1 

I 104,1 

110,0 

115,3 

I 
I 
1 

1111,7 

1!'1,1 I 

117,7 [' 

121,1 

127,0 

I 
I 
I 

100,0 

120,8 

126,6 

131,-l 

1:l9,8 

122,0 

131,1 

Alguns pr'oblemas 
essenciais 

Do exponto, concluim01 que 
tan tanto trabalhadores e empre
gadores como os gov~rn011 estio de 
acôrdo em que a relação entre os 
salários de um lado, e os preços 
e a renda nacional pública do ou
tro, está intimamente ligada ao 
problema da inflação e ao (!o 
"ch.omaae" latl!nts, 

Salários, preços e 
participação do 
trabalho na 
renda nacional 

lt31 • I 102 102 

lMI , . . 102 

lHl • a: • 1«111 " 
lMI . . . 112 100 

lHli . . 11t 108 

110 102 

113 103 

123 108 

13t 112 

151 113 

Junho, D.'ft6 . 

Estados Unidos da 
América do Norte 

O aumento d011 aa1Ar1o8-; eD' 
épocaa normais, tende a produzll 
um a.umento correspondente dOI 

·ma, nlo conaeguirllln apesar di51!o preços, desde que aumente o po· 
aeompanhár o aumento do.s pre- der aquisitivo daquelea que cons· 
çO., ·ta.sendo diminuir em corue- tituem a fonte principal da pro 
qu~ncia. 011. salários reais. Em cura de bens de ·consumo e de ser 

I 
I 

1 '70,2 132,9 128,1 

lH4 100 115 

1H5 .. • . .. 142 105 

•• • I 17'1' 111 

lM' , .. l2T 

170 

188 

242 

333 

113 

135 

159 

17t 

Os salários hõrári08.'11011 ' 1!l.sta- eonsequênci& da redução da du- viços. Significa também um au 
dos Unidos aumentaram de ma- raçâo do · trabalho, as rendas de- n•ento no custo da produção, des 
neira importante de fUA a l!Ml. cresceram numa proporção maior de que esta. não compense plena 
:tste aumento fol"Í.c~leraâo :-cinn à Q.Ue os s&lários. A prpduçã.o in- mente o aumento. E' necessárl· 
entrada do país na ~rueru.', e as- dustrial e a renda nacional dimi- um severo controle para evita 
sim permaneceu até tins ·de ,.l!l-47. nulra.m em 1045 e em 1946, mas uma. alta dos preço:s, _de~de que 
Os preços dos bens de . consumo em · 1~7 elevaram-lle novamente. custo de produç1o e a procur: 
se elevaram lentamente &té :fins A parte do traba.lho na renda na- aumentem juntos. 

'Austrália minina. melhorou coruideravel- de l!M1; aumentaram sensivel- cional privada aumentou ligeira- Dada esta relação estreita en 
mente, se comparada com a si- mente nos 2 anos seguintes, estabi- mente em 19~6. para diminuir no- tre os salárlo:s e os preços, & que.s 
tuaçA.o da mão de obra masculina 1i.zando-se durante todo o resto d& vamente em 19-l7. A xemplo de tão se resume em saber se au 

O. a&láriOII Te&ll méd!OII dos durante a guerra. guerra, desde "Ue o contrôle dOIS outros paises, as· di:ferenças de sa- mentos generalizados de salá.ric 
trabalhadores homem permane- " lá ceram quue constantes entre 1939 A politlca de salários seguida preços se tornou mais etlcaz. Em ri01 que se constatayam entre pódem melhorar o nivel de vld 
e lM:I, e &e elevaram lentamente durante a guerra na Australia te- consequêncla, os salários rea!s au- 011 trabalhadores da indústria, e (salário real) em tempo de ill 
até setembro de 1946 . Conclui-se ve por objeto :facilitar o sucesso mentaram lentamente de 19311 a entre a.s categorias pro!ossionais nação. 
da{ que u modiflca.ções sofridas da pol!tica de estabilização eco- 1941, e. depois mais ±ortemente de indo dos salários mais baixos aos Em teoria, 0 sal,.rio reaJ de 
pelo sará.rio horário médio da nômica. Em consequência, as me- 1941 a 19«. Como a média de ma.is elevados, mostraram ten- . operários poderia :ser a.umentad 
mão de obra masculina durante didas destinadas a assegurar a es- duração do trabalho também a.u- dênciaa a diminuir durante 01 úl- sem acréscimo da produção, se 
a guerra, nio :fizer&m mais que tabllizaçA.o dos salários e dOll pre- mentou, as renda& 11ubiram numa timos an01. Esta tendência para polltlca dOII preços conseguiSI 
manter 011 aalários compatíveis ÇOll não foram inúteis, se bem que proporção mais :ro~te que' 01 sa.l&- unifica.çio dos salários fez-se no- impedir uma elevação tão rápic 
com 0 custo da Yida, que subiu elas tenham encontrado por vezes rios . A parte do trabalho na ren- tar sobret1,1do na indústria e na quanto a dOll salários nominal 
relativamente devagar graças à certa oposição por parte dos tra- da nacional diminuiu entre 1939 e agricultura. de forma a aumentar a partic 
política de estabilizaçã.o, aplicada balhadores e dos empregadores 1941, e aumentou · ligeiramente A rápida tra.ns!ormação da pro- ração do tra.balho na renda n1 
com pleno sucesso. Assim, entre Depois da guerra, a ameaça. de entre 1941 e 1944. duçA.o industrial do:s Estadcs Uni- clonal. 
1939 e 1etembro de 1946, 011 sal&- in1la.çã.o, as relaçóea de trabalho O relaxamento do cont~ole d011 dos pa.ra a guerra e a alta de pre
rios hor&riOII médios aumentaram menos :fáceis, a necessidade de preços depois do 11m. da ~ruerra ç011 que teve lugar em 1941, leva
de 29 % 0 custo da vida de 25 %; aumentar a produção, e o pleno conduziu a um aumento acelera-, ram o Pre~idente a propor ao 
e 011 salários reais médiOII de ape- emprêgo da mã.o de· obra, obrl- do dos preços de oonsumo em Congresso um vasto programa de 
nas 3%. Entretanto, durante 0 garam 011 poderes públicos: 1.•) 1 1946 e em 19~7. Se os sa!ári011 no- m.edida.'l destinadas a. evitar a In
mesmo período, os nlários horá- amenizar a.s clásulas que !ü:am minais &umentaram de igual fór- 11açlo . . 
rios médios, bem como 011 salários definitivamente os salários; 2·") a SALARIOB, PREÇOS E HORAS DE TRABALHO NOS EE. UU., 
reaill médiOII das mulheres, se ele- conceder aumentos de . saláriO!!; DE 1937 A Í947 . 
varain, os primeiros de 38%, os 3.•) a modificar à atitude tra.di- .. 
segund011 de 12%. Por conseguin- cional em relação a fixação de sa- !~iri~~~r:: t li. 4 1 e e 1ndlee 

dos 1alirios 
reais 

1939: 100 

1lldlee 
das horas de 

tra~,.lho 
1!31: 100 

te, a situação da mão de obra f e- lários máximos e mfnlmos. t r l a • de 1. 11. d I e e dos preço• 
Q transforma· dos ulários dos ben• de 

lNDICE DAS TAXAS DE SALARIOS, DO CUSTO DE VIDA E DOS :Z: çlo - em nomlnais consumo 
SALARIOS REAIS NA AUSTR.ALIA, DE 1939 A 1947 <li centl. 1!127: léó 

AllfOI 

lt31 • 

lHe. 

lM1 • 

1M2 ••• 

lltS .... 

]ft4 ••• 

1H6. 

1M6 •• ' 
1947 

Maroo 

BASE: 1937: - 100 

Salários hora I \ 
Homen3 1 Mulheres 

101 

114 

120 

129 

136 

1311 

137 

14.1 

148 

110 

112 

119 

127 

140 

150. 

1!\Q 

154 

1112 

Custo da 
vida. 

105 

110 

115 

125 

129 

1211 

1!9 

131 

133 

Salirlos real4 
Homens 1 Mttlheres 

103 104 

104 102 

104 103 

104 102 

105 101 

108 1141 

107 111 

10i 118 

111 121 

1037 

lt38 

1t3t 

11140 

1M1 

1042 

1M3 

1M4 

!MS 

lMI 

1M7 .• 

"·" 
82,7 

13,3 

f8,1 

..... 
11,3 

M ,T 

101,t 

10S,S 

18!1,4· 

122,1 

100 

100 

101 

108 

1'17 

u:r 
· 1M 

183 

1M 

lT<l 

1M 

100 

98 

07 

118 

102 

11~ 

120 

122 

115 

1M 

155 

100 

102 

105 

109 

114 

121 

128 

Ul 

131 

128 

126 

100 

112 

118 

110 

105 

111 

118 

117 

112 

105 

104 

JUJlhCI , 141 1Sl lK 

Setb .• 155 1'73 1311 

ll1 121 

114 127 

França l'ida ae elevou rà.pidamente du
rante o primeiro período da guer-

011 efeitos da. guerra aôbre O& ra, especialmente entre 1940 e 
salários na França :foram id~ti- 1943, quando o indice relativo à 

Bélgica I maneceu estável até julho de 1947 c011 aos que se puderam · constátar 
1 

classe obreira. de Bombaim prà.tl
e o lndice dos preços só acusa um num certo número de p&laea: a di- camente dobrou. 
&umento de 4 pontos en~re Julho !erença entre OIS s•Jí.rios dcs ho- Etn 11143 e 11146 0 aumento !oi 

Ni.o há dados de espécie alru- e dezembTo de 1947. mens e du mulhe.rea e entre 011 
Obr :r te d~ refreado e o movimento dos pre-

ma s e 0 que oram as n n- Se o trabalhador britânico con- salários dOI trabalhadorM quali!l- .. ~ tornou-se Irregular. Em prin-
cias geraill dos sa.lários e d06 pre- d d % 11~1 d di ... ~ seguiu relativamente manter de- ca os e 05 n .. o-qua • c& os, - c1'pios de 19" o• preço• ac"•aram ços na Bélgica durante a ocupa.- · 1 A d'f t · .. .,. ~ D ~ 

Pois de findas as h011tilidades ... mmu u. 1 erença en re 011 •- tJma li•eira diminuição seguida . çáo alemã. Parece que, se os sa- _, 1' · p ri ,. 
lá.riOI nominais se elevaram um conquista:s feitas durante a guer- arl06 pagar; em a s e 011 em de um pequeno aumento. Em 

ra, n~o !oi devt'do essenc1'almente vigor nas provinoiu ta.mbém di- .. _ 19•5 indi d B 
;:-ouco antes da libertação, a alta a um "aumento dos salários nomi- mlnu1u. m~rQo ..,. . .,. o ce e om-
<lOII preços !oi multo menor. AI n-.-.~. d i fl ba.li.t H elevou a 233 em relaçA.o nais. A explicaftxA reside no fato ........ yv.., a. cuer,ra, a n a-
~.utorida.des de oc:upaçlo autor!- ._... i. i d i ,_ p1..a- a 1H7, ou seja um aumento de de que o Reino Unido coneegutu ç o n v a u o pa.. ra ua-Z&ram em maio de lt41 um ajus- t '-'-d 7,;, em relaçlo à. média de 1943. sustar a marcha da inflaçf.o, de- men e, au..... o 011 preço~ e 011 tamento de salários que consistia lá i ,_ ld · t d · O aumento dos vencimentos na 

Pois da guerra. sa r os ma.. rap amen e o que num aumento de 8%. Mais tarde, d t róp · Da{ lndla nio acompanhou o aumen-. b ~ ,..._ problem•. d• sal~riOII uran e a p na guerra. . , os •• medida que a aixa dos sal .. - VI> - " .. no esforçOI empretadol!: · depois . da. to do custo da vida. Segue-se que 
:rios rea.ia ee acentuava, devido à Reino Unido :foram o objeto du guerra pa·ra melh~r· a :.lt~~açl'o 011 aalí.ri011 rMis dos trabalhado
nlta do euato da vida, u autor!- preocup&ÇÕel! do cov~mo no apóe- dos trabalhadores ·e aumentar P res na indústria indiana. diminui
c!ad.• •cre.oentaram a011 11alá.ri011 guerra., bem como das necoc:ia.- pa.rtieipaçlo. na l'ertda J;l.acional, ram de . modo constderável, 
certos I!UplernmtOI, como lnden1- ções entre empregados e pa- por mel.o' de .decretOII, foram mais , 
1;;a.ções e pacamentos em espécie . trõe8. Os empregadores se pro- do que neútra.lizadO! pelf. a1te. de México 
Cá.leula-se que, no :fim da. ocupa- nunciaram em favor da :fixação pref}OII, maior do que 0 aumento 
çio, 011 salári01 rea.la repre~~enta.- de sa.lários-teto e da reduçio d01 dos saJários. Durál).~e 0 ano . de. 
vam. Qroldmadamente 60% doa impost06, e 8e mostraram pouco 11146, a politlca a.o rov&rno :fol a· 
de lD!e-1938. Inclinados à apoiar as subvenções, de estabi11zar os salários· e 01 pre-

Uma dllol tw.raoteriatieu da. po- 011 controles diretos e os impostos ços, na esperança de interromper 
lftiea de salári011 adotada na. Bél- elevadOII sõbre as rendas. Aceita- sua ascenllfi.O, 
glea é 0 papel que representou na. ram de certa fôrma as reivindi- f nd 

1
• a 

sua elabo~io a Confer&lcia Na- caoões da mA.o de obra e final-
mente :se declararam em favor de 

cional do Trabalho, eomposta de uma politica geral de esta.biliza
l'epl'f!Hfttantes dOI sindicatos de çlo de sal&rl06, perante cert 
cmprl@&dOII e emprqadores . Ar. a.s 
propo~~te.a aõbre modificações de condições e exceções. 
salários 1ora.m objeto de dls-
cilssõetl acaloradas, e as recomen- I tá I i a 
dações &dotadas em seguida pelo 
govêrno, Isto oontrlbuiu sobre
maneira par~~o consolida.r a obra 
1·ea.lizada pelo govêrno na exer 
cuçáo de seu programa de estabi
lização de após-guerra, 

Reino Unido 

O elemento essencial, da situa
ção dos salários, na Itália, é a 
alta considerável do custo da vida 
entre 1930 e 1947. Os salários no
minais também acusaram au
mentos consideráveis durante éste 
periodo, mas não foram suficien
tes para compensar a enorme al-· 
ta no custo da vida. 

As renda• -.umentarall\ eoitlll
dera velmente na tnd.ia com o de
senvolvimento indmtri&l duri.nte 
e depois da guerra. Oc vencimen
tos · anuais dos trabi.lh&dores das 
províncias, recebendo uin salário 
mensal de menos de 200 rúpias e 
empregados na:s fáiHicas qúe en
viaram Tela tórios aos serviços 
competentes, aumentaram ·de 287,5 
rúpia..s em 1945, isto e, 107% . ÜIS 
aumentos das rtlndas, pqr ·outro 
lado, foram muito variáveis, de 
acôrdo com a. província e à indús
tria. O tra.balhador britânico soube 

.tnanter sua situação de equilibrio 
ios dois anor; e meio que segui

ram o fim das hostilidades. o ín-

O sistema de fixação dos sal á- Em virtude da c~rêncla ·c bens 
rios em vigor, antes da guerra, de consumo e do · aumento das 
continuou a funcionar até 1944 . rendas· nominais doe consumido
,..,. ui..t.nrl<> """t ... ~i..t.~>m«._ "" A.- ""'""'· deY1do à trUma. O CW!to d& 

Ó período de 11)111 a 11148 CArac
terizou-se por :forte aumento do 
número de pessoas empregadas 
na indústria. O indlce de emprê
go aumentou de aproximadamen
te ~% durante ê6tes an06·. O in
dieé de salários nominais médios 
passou de 100 em 1930, a 288 em 
11146 . Todavia, em virtude do rá
pido aumento do custo da Ylda 011 
vencimentos reais médios nl\15 in
dú.striá.s de transformação eram 
em 1946 inferiores de quase 15 % 
a.os vencimentos de 1939. 

Oc preç011 em 1947 eram 'supe
riores à. média de 1946, mas per
maneceram estáveis do princípio 
ao fim do .ano. Uma campanha 
ein pró! do abaixamento foi leva
da a cabq. Como se calculava que 
um aumento de salários não po
dia. causar senão uma nova alta 
no . custo da vida, a 'maioria dos 
conselhos de conciliaçã.o e arbi
tr~gem decidiram manter para 
1948 e 1949 01 salários mínimos 
em 'vtcor durante lMS e 1M'f. 

Os salários e 
mão de obra 

A guerra produziu uma redl 
tribuição da mio de obra e 
grande e~~cala. Isto se deve e 
parte à. oferta de alt011 salárl 
nas indústrias-chaves, em ptu 
à campanhas de propaganda p 
triótica, e ainda a coações lega: 
Durante o perfodo de transiç 
da guerra para. a paz, nenht 
destes fatores teve o mesmo ef, 
to que antes para fazer voltar 
trabalhadores às suas ocupaçl 
habituai:s. Por isto, muitos são 
países que encontram di!lculc 
des em obter mA.o dt! obra su 
ciente para aprovisionar suas l 
dústrias-chaves, e em pa.rtlcu 
os trabalhos perig06os, penosos, 
que ofereçam poucas possibilic 
des para o futuro . 

Diferente11 sistemas de aalá.r 
de estimulação, visando atrair 
trabalhador para indústrias. 
tais, t~m sido postos em execuç 

Aumento de saláric 
no futuro 

Por várl011 motiv011, um a.um• 
to de salários é possível, nu 
determinada situação, :sem , 
mentar a pressão sõbre os pre 
no sentido de uma alta. 

Ao mesmo tempo, é evlde 
que, em qualquer pais, um 
menta excessivo nos salários p 
ser a origem de uma a.scensão 
preços e nos novos salários . : 
nã.o póde ser evitado sento c 
um aumento da produçio e 
produtividade em proporç1o 1 
menos igual ao aumento d06 
láríos . 

Dizer até que ponto prec 
mente um aumento de aalá 
póde ser feito sem trazer con 
11. inflação, é aó possível tend 
em mão dados concretos sôbr 
condições reinantes em cada i 
Entretanto, multu alo .aa ra 
que permitem supor que aun 
tos de produÇão e de produth 
de técnica tinram e estão t• 
lugar em muitos paisea, e 
anunciam para br~ve em ow 
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c>ISSiDIOS COLETIVOS 
Uma das questões que têm revolucionado as relações entre em

pregados o empregadores é a referente aos dissldios coletivos, em 
que os tribunais trabalhistas, atendendo às variações de ordem eco
nômica, flexionam os salários contratai!os dos trabalhadores para 
atender às ondulaç.ões do padrão de vida. Em esiutlo de grande 
vigor intelectual deu-nos Gj~rald!! ]iPzerra dJ: Men~zes, um doa 
modernos cultores do direitotral5a1htSta., uma<felesa das mais pro
fundas da competência ou fup.ção normativa da Justiça do Tra
balho, 'ao publicar a coletllnea de suas conclusões sobre Di!si!Uos 
coletivos áo T>"abalho. 

Desenvolvendo uma. argumentação apoiada em inúmeros ju
ristas, procura demonstrar não ~ó a competência do Tribunal do 
Trabalho, mas a própria natureza jur!dica do diss!àio, de forma 
suave, onde o estudioso se alia às graças e estilo de escritor con
sagrado. Em apoio de sua tese enumera vários acordãos do nosso 
Supremo Tribunal Federal, bem como as lições de seus membros, 
sempre coerentns com a tese defendida . 

Embora tE'nha a fun.,;ão normativa da Justiça do Trabalho ganho 
foros de principio consagrado nos tribunais judiciários, já se es
boça e cresce no cerui.rio jurídico uma conente de ooosiçiio, que, 
assentada em nomes ilustres de estudiosos, em preceftos de vigor 
legal e em expressões da doutrina, se opõe ao êxito da norma 
dominante, fundamentando seus argumentos, não só em razões do 
próprio direito tradicional, mas em máximas da Constituiç:ão. Em 
artigo tran~crito em revista especiali:zatla, Levi Carneiro acen tua 
que a Justiça do Trabalho não pode atualmente, na decisão de 
díssldios coletivos, estabelecer normas e condições de trabalho, 
nem fixar tabelas ele sal;}rios. 

Demonstra este juristá que a Carta Constitucional de 1934, inspi
rada no regime fascista, estabeleceu a Justiça do Trabalho para 
dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores e em
pregados, reguladas por lei especial e a que não se aplicavam as 
disposições constitucionais, diretriz também malitida na Constitui.,;ão 
"de 1937 . Até aqui, a Justiça do Trabalho nã.o se ajustava ao poder 
judiciário, com as suas regalias e direitos garantiuos em máxima 
legal. Somente em 1946, com a noYa Constituição, integrou-se o 
novo orgão no sistema do poder j'udlciário. 

Assim, enquanto era um corpo do regime fascista, poderia 
impor suas decisões, quer se baseassem em equidade, em analogia, 
ou principies de direito, em uso ou costume; não assentava suas 
sentenças em normas expressas, nem se 1·egia por preceitos consa
grados, sendo as decisões proferidas em dissldios coleti\•os, ou 
contratos coletivos, em substancia, uma lei. .Mas, continua o exlmio 
professor, com a Constituição de 1946, nova forma foi dada à Jus
tiça do '!'rabalho, retirando as suas arestas fascistas, seus prin
cipias, seu arbítrio !limitado, e dando aos seus membros os direitos 
inerentes à. magistratura. 

Enfim, conclue que hodiernamente estabelece o diploma cons
titucional que a lei especifical'á os caeos em que a.s decisões, noa 
dissidios coletivos, poderão estabelecer mn·mas e condiçõe8 de tra
balho (Artigo 123, § 2•). E essa lei ainda não foi promulgada. 

Embora respeitemos a opinião de Geraldo Bezerra tle :1\fenezes, 
embora nos curvemos às lições do nosso Supremo Tribunal Federal, 
estamos de pleno acordo com Levi Carneiro, considerando a Justiça 
do Trabalho incompetente para impor novas condições de salário, 
ou formas de trabalho. E ist o a partir da Constltui~ão de 1946, 
que, retirando desse orgão seus principias arbitrários, traçou normas 
de subordinação ldcnt.icas às que prendem os outros tnbunais ju
diciários. Suas decisões somente podem assentar em lei , não têm 
função legislativa, e unicamente devem flexionar relações entre 
empregadores e emp1·egados após a publicação da lei apontada na 
Constituição, que regulamunatá suas bases e condições . 

.Além desses argumentos, que contrariam os principies 
nantes, ainda podemos opor a orienta.,;ão que presidiu a. J 
Trabalho quanll' ao descanso semanal remunerado e A ·p<Lntc:•p~LÇl!LO· J I 
dos empt·ega.dos nos lucros da empresa (art. 157, ns. e 6), 
diseriminando esses direitos pela Constituição vigente, aguardou 
Justiça do Trabalho que uma lei especial os regulamentasse. 

Como, pois, esperou e respeitou a publicação de leis num cuo, 
e não aguardou a promulgaçáo de norma especial noutra hipótese, 
quando a Constituição determinava idêntico preceito? 

Ainda mais, a impost~:ão de uma norma de salário, prática, 
é principio Injusto, que não só fere o próprio dirPito e proprte• 
dade, garantido em texto vigorante, mas Iguala, na. soma de van
tag!lns conferidas, não só a empresa grandiosa e . próspera, mas 
a nrma de pequena margem de lucro. E os efeito• 'dessas decisões 
arbitrárias têm concorrido para a alta do padrão de vida, para .o 
estado deficitário de firmas e BociedadeB, e ao mesmo tem~o. pag~. 
prejuizo do• próprios emprega.doB, pelas demlssOes que aca.rx·etaJP 
quando não pode o empregador solver as lmposlQOea gerada.a ~lorr 
principias normativos da Justiça do 'l'ra.balho. 

Dar a um tribunal o arbltrlo para impor, JMM 
sem normas acauteladoraa doa lnfereasea das pa.rtN o 
forjar sa!Arío~ , , condições é orlentaç4o que nl.o Íle 
princlpioa da. democracia, reaqulclo de uma tonna a. governo 
nl.o satisfaz os anseios do povo, produto de um& era banida 
aacrlflclo e pelo esior.,;o de uma plêlade de ídealiatu. 

E entristece ver que o nosso Supremo T,J:ibunal Federal 
mente examina os caaoa d• diasldlos coletlva.lem frente aos 
julgados anteriores, com velhos tão dU~er·ntêtll 
sA.o as normas dlaclpllna.da..s a 
se olha~a• a nova Carta ll4a.gna, 
ta.çA.o. 

.. ....... 



----9 -~~....-- --......--...... • ......... . 

A Justi~a do Trabalho 
juizes o fja a ho da Quar· 
ta Região I ofereceram ao tm· 
nistro Geraldo Bezen:a ce 
l\ifeneses uma rica fnca de 
prata como recordaç(io típica 
do Rio Grande do ' Sul. In· 
terpretando o pensamento ..... h...... dos mell}bros da Justiça do 

' · • • 
1 

• • frabalho sulina, falou o dr. 

no · Ri f) Grande do Sul 
O mm1stro G·sra .. do Bezerra de M~nezes em Vlo · Carlos Barata da Silva, juiz 

Jita. aos tribunais trabalhistas locais - Entro- P~~i~ente da Junta .de ~r- · 
ctltaçao, e Ju .1gamento de~. 

"lização de Cristo no Tribunal Regional - J{o- Jeronimo: tendo agradecido 
em palavras repassadas de 

menagens .,..., • . carinho o ministro Geraldo 

O ministro Geraldo · Be-~ trópole do Vinho. onde se 

1 

Bezerra, que disse de sua 
zerra de Meneses, presicl:!n- projeta a criação c e uma ' satisfação em visitar o Rio 
te do Tribunal Superior do Junta de Conciliação e Jul-l Grande, onde pôde senitr de 
Trabalho, passou · uma se- gamento. Recebido. bem co- perto o palpitar dJ,l alma ge· 
mana no Rio Grande do Sul. mo os de sua comitiva, pelas nerosa de seu povo. Tam· 1 
onde esteve em visita aos tn· autoridades do muruc1p;o, bem os trabalhadores meta· 
bun::tis trabdhistas locats. foi-lhe prestada &ígnifi.cativa lurqicos ào ~o Gran ~ e do 
- Ao seu desembil.rque. homern:gem. constante de um . Sul. através da rdpcctiva 

compa.E,eceram altas autotida· banquete no "Caxias Hotel" ·1 Federação, ofertaram uma 
eles, vendo-se entre os pre· sendo saudado p,elo prefei- .lembrança ao dr. Geraldc 1 
sentes o capitão Olavo Cas· to .de Caxias. Luciano Cor- Bezerra, como recordação de ! 
tanha, representante do go· seti. Visitou, a segúir, o par lia es.tadia nos pampé!S. { 
vernador Valter Jobtm; dr. que industrial caxiense e os 1----------------' 
Dil-ermando Xavier Porto, principais estabelecimento~ 
ptesÚlente e demais membros vinícolas . · 
do Tribunal 'Reg'onal e Jun· De voltà a Porto Alegre, 

. tas .de Conciliac;i::o e Julga-· f pe;corr~u demoradamente 
.- -m~tõ, o .prefeito lido· M.e"áe-'ftOOo~<> ...Q&.-tr-ibunais--tl'abalhis· 

g~dti e _ o Delegado Reg to· ! tas, assistindo a vários. fui-· 
na! do Trabalho. , 

1 

gamentos. detendo-se no· exa 
· Em sessão solene. que me dos órgãos acininistrado·. 
contou também , com á pre· t res dos mesmos, . . 
sença , de altas ' autoridades. f Especialmente c·onvid~- : 
inclus!ve a do Major Nico· do. deu uma aula de Direito 
medes E~;::;:;a, repre~~r..tante ,. do , :;1ab:l~10 no Curs~o ' .de, 
do Govc<nadcr .. proceéeu-sc. l D,vu. ga.,ao . e AfJe., fe"~oa- . 
6. entroni zacão d .. Cristo na mento . . mantido pelo . Mmis· 

15aia de auditncia; do Tribu· tério do Trabalho, em Porto 
nal Reqim1ai do Trabalho de Alegre. once foi saudado pe· 
Porto Aicore. Presentes 0 los professores drs. Fabio 
Arceb;so Me~ropol i tano Dom I ~Ior~is. 1iretor do ~urso, . e 
Vicente Sdberer e o Vigá· 1 . . bvts . ~!m"' . e ~ pe~Q aluno 
rio Geral, Monsenhor Andr~ I Sebast·ao- Mont·gnt da Stl- . 
P. Frank. aoós a b::nci'ío · fa- va. 
lou 0 M inistro Geral2o Be- : A convite . do . Sindic~to 
ierra de-· Meneses. em lon.:.l dos Bandrios do Rio Gran· 
go discurso SQbre o alto si- , de ~o Su~. pronunciou un:;q 
gnificaco da cerimon:a e 0 ~o1~(~:·e~c1a sobre _a soluçao 
vigãrlo geral. Sobre a sok- 1uns~tctonal dos d1ss1dtos co 
nidade. e saud<1ndo 0 minis· ktl'los do trabalho. Saudou· 
tro Ger,aldo Bézerra de M~- 1 o o presi~e~te da Federac;ãc 
neses. clisccrs3.ran. ainda, o I d~s Rancemos. elo Estado de 
prcs:den.te. dr. Dilcrmanc!o R1o Grande co Sul. sr. ~au-
Xa\·iet Perto. ~s Jui::2s do I r0 P:.rcs de Castro. . . 
Tribunal. dr:; . Djdr.w d'! C3s 1 • O C'!ntro d2 Industn a Fa
tilhos Muia e Rubens Soare:., i br'l do Rio Gra~cle do Sul 
dr. Mozert Vít-or Rnssoma· I rcccpcion<Ju-o, com u::ri ai mo
no, · juiz·pres'dente da Junta w . Em nome elos mf1 t1lfes· 
de Pelotas. em ncme elos ;ur- .t::1~tes . fal u a sr. Bmno · 
zes trabalhistns de primetra Lin.::k. Em lonqo disc~rso. 
'mstânc:a, o dr. Valdir Bor· an'radeceu o ho:nena?,eaco, 
9'CS •. · peJos advoza~OS, e O Cr. que pÔS em des!aque as \, di. 
Marco Aurelio Flores da 

1 

rei:r·:cs da JustJÇ.:l da 1 ra~ 
Cunha. pda Pron·ndori'i' balho, na soln~ão das con: 

Rer,ional da J t:~tiça do Tra- te~clas lndiviclua.:s e co! cu~. 
balho .' i·ms: 

Procedeu-se t.::mbcm, e so· Visibu a Fcdera;âo . c!~ 
'1 ~nemente. sob a presfdencia I Comércio ,V.aregista e o . Se
do ministro c~raldo• Bezer· nac do R10 Grande do Sul, 
ra', á qerimon'a dz e:!troniz::t· I tendo o respect'vo prcsid~>n· 
ção na s3!a à:! aud'cncias da j te. sr. Rubens So.ar~s. Ih~ 
Primeira Junta de Concilia- dado as boas . v moas em n:J-

1 

ção e Julgamento de Porto me destas· instituições. onde , , , 

Al 
• · t't 1 .1 o visitant~ di ccorreu sQbre 0 

1 gulnr:=s f(' chados de vidro (que talvez seJ3. um erro de cons-
egre oe quc- e 1 nr o '-"r· .. - ~ -" · d t d · " · - d · i . . . ~ o· J • ~indical'sGlO brasileiro. .' truçáOJ que dcver\am ser a ap a os a ~umm:J.çao os ve- I 

Per1 Sarmva. 1scursou o culos. Tal nlio se dft. Os rr.,')toristas d,zvem s'Jfrer de foto· 
~uplente c.e presidente dou· Num grande jantar de fob1a. pois· ctesr.onhecem 0 valor de uma luzinha no interior 
tol' Sanv:cente. confarternizac.ão realizado no . dos ôrÚbus; n11nca acendem as lâmpadas internas. Para .o 

Encerr2.dcs estas solenida· Palácio de Festas do Edifi· 1 pp.ssageiro vGr:ficar se tem dil:lheiro trocado para pagar sua 
des. forn;n servidas aos pre- c:o Rener, promovido por passag~m. terá que esperr.r que o colztivo pa:::se por um pos
sent~s taças de champagne, Jui~es trahalh'stas. advoga· te 1ic ihmlinaçãq dn~; ruas ~ s~r rá?ido. visualmen~e; 
tendo ne~~a ocasião sai.lda- dcs. sindicatos de emprel'}a- Nisto se resume uma llgem~ VIagem ~los ombus que 
ào o min:stro visitante o àr. elos .e empregadores, em ho· 1 s~~vm~ · ~--=~n~:~~~~~~~=~et~~.?.:.~.cidadc. Con&ldero êsre,~::~~~o 
Vitorino de Andrade P:nto. ! menagem ao ministro Bé:er~ 

A colo:Iia portuguesa c e I ra de . Meneses . . fa\aram . os 
Porto Alcore. ofcr~c:.>u ao 'f .]rs. Fernanc!o Fernandes 
ministro .Geruldo B~::erra I Pantoja. presidente da se~ 
~xpressiva homenagen, cons r gunda Junta de Porto Ale· 
tante de um jantar no Res· l gré: Alvarp Soares Teles. 
taurante Re::i.r a que estive· nres1dente do Sindicato dos 
ram presentes o consd de Empre~ados no Comércio; 
Portugal no Rio Grande. dr. l dr. J. M r: ria O'Donnell, é'd• 
Arméllldp de Paula Coelho. ! vogado~ Fernando Raia V e-
comerciantes, industriais e ~ las. co, represent2nte cios em· 
advogado· portugt~escs. Em 1megadores; pro f. Da1io de 
nome dos manifestantes, fa- 'B '.ttencm~rt . catedrático·· de 
ku o dr. Heitor Pires. tendo Direito Social da Faculdadl' 
ag!'àc:ec•do ' o hom~na~e3do. d~. Uire:to .da Univers1cnde · 

· O min'!;tro"presidentc do de :Porto Alegre e d'r .. D ilcr -
. f", h n.n I Snct>r:io d :ttaha- · ando aYte o.rto. : 

. . · .,. ... '-
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O fuinistro Gara1 do Bezerra de Menezes em vi

u ta. aos tribunais trabalhistas locais - Entro
"lização de Cristo no Tribunal Regional - Ho-

terprefan o o pensamento 
dos meDJbros da Justiça do 

· frabalho sulina, falou o dr. 
Carlos Barata da Silva. juiz 
pr~idente da Junta de Gott· 
ciliação, e Ju .fgamenio de · ~. 
Jeronimo; tendo agradecido 
em palavras repassadas de 

menagens • ., • . carinho o ministro Geraldo 

O ministro Geraldo Be·j trópole do Vinho. onde se 

1 

Bezerra, que disse de sua 
zerra de Meneses, presid~n- projeta a criação c e uma · satisfação em visitar o Rio 
te do Tribunal Superior do Junta de Conciliação e Jul-l Grande, onde pôde senitr de i 
Trabalho, passou · uma se- gamento. Recebido, bem co- perto o palpitar da alma ge· 
mana no Rio Grande do Sul. mo os de sua comitiva. pelas nerosa de seu povo. Tam· : 
onde esteve em visita aos tn· autoridades do mumc1p;o, bem os trabalhadores meta· 
bun::lis trabdhistas loca1s. foi-lhe prestada &fgnifkativa lurqicos ào Rlo Gran.:ie do 

Ao seu desembil.rque. homenc:~em. constante de um Sul. através da rdpectiva 
c:ompaseceram altas autmida· banquete no "Caxias Hotel"., Federaçâo, o[ert.àram uma 
eles. vendo-se entre os pre· sendo saudado. ·p,elo prefei· , lembrança ao dr. Geral de 1 

sentes o capitão Olavo Cas· to .de Caxias. Luciano Cor- Bezerra, como recordação de i 
tanha, representante do go· seti. Visitou, a seguir, o par lua estadia nos pampé!S. ; 
vernador Valter Job1m: dr. que industrial caxiense e os 1--------------- .;; 
Dilerrnando Xavier Porto, principais estabelecimento! 
presidente e demais membros vinícolas . · 
do Tribunal Reg;onal e Jun- Çe volta a Porto Alegre, 
tas de Conciliaç~o e Julga.· i percorreu demot:adamente 

- · mcitõ. o prefeito lido· M~ne,_r.tódos ...Q&...tr-ibunais·· tl'a~Ibis· 
g~etti e . o Delegado Rcg1o- 1 tas, assistindo a vários fui_. 
na I do Trabalho. , 

1 

gamentos. detendo-se no· exa 
· Em sessão solene. que me dos órgãos administrado·. 
contou. também, , com a pre- 1 res dos m~smos, . . . 
sen:;a . de altas autoridades,~ Especialmente convJd~- . 
inclus!ve a do Major Nico· do. deu uma aula de Direito 
mecles E:::.:;:;a. rcpre~:!nlant<.> J· do :~;ab~l~1o no Curs_o , . ~-e · 
do. Govc;: nadcr . . procet! eu-sc 1 [),.,uJg.a,.ao . e ArJe., fe.ço ... - . 
1t entronização d .. Cristo na mento. · mantido pelo . Mm1s· 
!aja de audi i:ncia; do Tribu- tério do Trabalho. em Porto 
na! ReqiO!lal do Trabalho de Alegre. once foi saudado pe· 
Porto 'Aiccre . Pre!:entcs 0 los professores drs. Fabio 
A_~ceb;so ~Ac~ropo! i tano Dor.l ~~or~~s. ~liretor do ~ tuso,' e 
V1çente Sdberer e o Vigá· . ... ')VIS - ~'m 1 . e : pe~Q alunc. 
rio C";eral. Monsenhor Andrc Sebast ao- Mont·gm da SII-
P. Frank. aoós a b::ndio · fa- va. 
lou 0 MiniE<tro Geral2o Be- : A convite . do . Sindicato· 
zerra de- Menes~s. em lon- 1 ~os Bancflrios do R.io Gran· . 
go discurso SQhrc o alto si- ce ~o. Su~. pronuncio~ ur:a 
gnifi~aco da cerimon:a e 0 ~O~l~:~c1a sob~e .a /'oluçao 
vigáno geral. So:.re a sole· JUns~ t clonal dos dtss.dtos co 
nidade, e sat:dnndo 0 minis· I letivos d_o trabalho. Saudo_:t· 
tro Ge.r,aldo Bi::erra ce M~- 1 o o pres1dente dà Federa~ao 
neses. cliscursarao. ainda. o I d~s ~ancários. dO Estaco de 
pres:dente, c!r. Dilc.rmanc!o R•o. , rande C0 Sul. SI . ~u
Xa~·ier Perto. ~s r uizes do I L' O P:.rcs . de Castro. 
Tribunal. dr:;. Ojd oa d:! C:1s t O C~ntro d2 Industria Fa
tiihos Maia e Rubens Soarcl>, i br'l do Rio Grar..C:e do Sul 
dr. :tv!ozut Vit-or ~ussoma· I rcccr :.:•onoa·o, com u:i! olmo
no, · juiz·pres'dente da Junta co . E !n nome dos mt~,lfes· 
de Pelotas. em nome dos jUI· t :l ~tes . fal ti o sr . n~uno . 
<::es trabalhistas de pl'ime1ra Lin~k. Em lonqo disct,~rso . 
·l!lstânc:n, o dr. Valdir Bor· aq'radeceu o ho:nenageaco. 

g-cs .. · peles advozaeos. C O cr. que pÔS em destaque é!S , di. 
Marco Aurelio Flores da 

1 

retr·z:!s da Justiça do Tra: 
Cunha. p:!la Procn:ldori;,t balho, na ~oln~ão das con,: 
~ef!ional da }t:;> tiça do Tra- tepdas indiviclua:s e colct1 ~. 
balho: , ., as· 

Procedeu-se t.:mbcm. e so· Visit.Su a Federação '· c!~ 
I ~~ementc. sob a presidenciá I Comércio Varegista e o Se· 
do ministro C~ral::lo , Beter· nac elo Rio . Gronde do Sul. 
ra. á llerimon:a d~ e,."!troniz.r 1

1 
tendo o respect'vo prcsiâe:n· 

ção na: 83la à~ a:.ld ·encias da te. sr. Rtíbens Soares. lhe 
Primeira Junta de Concilia- dado as boas v indas · em n;J-
ção e Julgamento de Porto me destas instituições, onde 1 . , 

AI • · t.t 1 d 0 v:sitant" diccorreu sobre 0 1 gula.r::!S fechados de vidro (que talVez seJ3. um erro de cons· egre, a c que e I <: r o (, ' .. '- " ' ' t - . d 'I d t d . " . - d . oj p · S · o· Íl sindkal'smO brasileiro. ruçaOJ qUe CVel am ser a ap a OS a ..-Umil13.Çao OS V~-
. er1 armva. lSC rsou 0 culos. Tal não se dn. Os rr,')torlstas ct<::vem s'Jfrer de foto· 
iluplente ce presidente dou- Num grande jantar de fobia. pois· desC'onhecem 0 valor de uma luzinha no interior 
tor Sanv;cente. confartcrnizac.ão realizado no . das ônibus; n11nca acl'ndem as lâmpadas intemas. Para .o 

Encerré:d <:: s estas solenida- Palácio de Festas do Edifi· 1 pa&agelro V3r:ficar se tem dinheiro trocado para pagar sua 
des. foru;:I servidas aos pre- c!o Rcner, promovido por passag~m. terá que esperr.r que o colztivo pa:;se por um pos
sentes taças de champagne. Jui:es trabalh'stas. advoga· te 1ic iht:minação das ruas e s~r rã~ido. virualmen~e; 
tendo ne!:~a ocasião s~uda- dos. sindicatos de emprcrya- Nisto se resume uma lige1~ Vlagem ~los ombus que 
rio 0 min:stro visitante 0 àr. dos e empregadores. em ho- scrv;;m .à. zona n·,·üs seleta da c1dade. Conr.Jdero ês~e serviç0 
Vitorino de Andrade P:nto. menagcm ao ministro Bézer~ 1 

.. - ·· ··-- ··~~"' - -' ~· -- -~··--' ~.,.._ ...... , 
A colo::tia portuguesa de ra de . Meneses, · fa,aram ·os 

Porto Alca re. o[er~c~u ao drs. Fernando Fcrnande!' 
minis tro ·Gcruldo Bc::erra I Pantoja. presidente da Se; 
~xpressiva homenagcn, cons 1 gunda Junta de Porto Ale· 
tante de um jantar no Res- , gré; Alvarp Soares Teles, 
taurante Re:i.r a que estive· nrestdente do Sindicato dos 
ram presentes o consd de Empre~ados no Comércio: 
Portugal no Rio Grande. dr. j dr. r. M~ria O"Donnell, é'd· 
Armand,o de Paula Coelho. ! vogado: Fernando Raia V e· 
comerciantes, industriais e 1

1 

iasco. represent<:nte cios em· 
aàvogndos portug l\escs. Em m egadorcs; pro f. Dario de 
nome dos manifestantes. fa· B'.ttencomt. catedrático · de 
leu o dr. H eitor Pires. tendo Direito Social da Faculdade 
ag!'ac:c::;do · o hom~na~c::~do . Qt;> Uire'to .da Univer::lcadc ·· 

. <? min ~stro"~re :>identc do I ~e Porto Al~gre e ci'r. Diler-
fi bun.:: l Supenor do 1'~aba- f mando Xavier Porto. .. · 
lho esteve em visita á Me-.j No dia do emb\:rqu :=, os 

' . -



~ "uaoça do 1 rabalho em face ..• 
I 

Após seu rertte~o à 1;izinJ:.?. 
capital, depois de ÍJ.1specionar 
os Tribunais do Trabalho do 
Rio Grande do Su.t, o minis-· 
tró Geraldo Bezena. de Me· 
n rzes, que em Pôrto Alegre 
teve também a oportunidade 
de pr('sidir a uma solenidade 
no fôro trabalh:sta local, ccn 
cedeu uma entrevista aos jor
nais sulinos cuja repercussão 
e transcendente importância 
féZ com que o ouvíssem::s, 
destacando, em sua palestra, 
a questão do direito de gr~
ve, assunto tão discutido e de 
atual interesse das classes 
trabalhadoras . 
r~ssmws coLET~\·os 

S0~x:e a maneira por que 

não imPõe a ninguén1 o de
ver de trabalhar o =nês int~ 
ro. "para fazer jús a ::>( us
vencimentos,.. A deduç§.o d 
a\.ilnNJt"J, \J·'o.8.úCú ocorram f·1l 
tas sem rro tivo justific::d,,.. 
significa apenas que, no ·c?.ro-> 
particular do empregado a ::;.... 
sim faltoso, êle próprio ê qus 
estaria demonstrando a de~

necessidade d a majora~ã 
concedida sôbre o resDectiva> 
salário :>.nterior, cabmdo .• 
:reis_ conservá-lo no mesrr~ 
nível, de vez que a mclhori~ 
obedeceu a imperati~os de or
dem social e não a intere!~es 

individualistas" . 

PODER NORMATIVO E DT...
REITO DE GREVE 

,dever.J. os "''ribunajs Traba- Em face de uma pergun+a.
lhisttl~ agir nas soluçõe,s dos que lhe d'rigimos sôbre o cU
d'ssídios coletivos, dizse o ·reito de greve, d'!clarou !I ml
m!.ni<:tro Bezerr3. de Mene- n'stro Geraldo Bazerra: ".?a.-
zss: - ' 'Por certo, o que nos be-se que a comoetêncla nor- . 
Incumbe ê enfrentar e resol- mativa só é exercda. quando·· 
ver tais conflitos em termos anrovada a impossibilidade de• 
legais, com eficiência, opor. ch'!garem ãs partes, por si\ 
tunfdade e ju;,to critério. mesmas, a um acôrdo ou con
<.~uando e>s tribunais <..Oncc- venção coleuv·a. Daí d'zer-se· 
dem. aumt:'nto de salário nein l '(iue a sentenra normat:va t· 
S('tr;ne o fazer, porque é un:'\ convencão coletlvll ter
grande a percentagem de de- r.ada. :!!: engano, senão um 
mandas coletivas julgadas fi ê-~ro caoitat. su'!)ôr que. com lt. 
improcedentes - q u ando mut"la~ão da competênc!a. 
concedem. diziamos. condici· normativà dos tribunais· do 
onam o aumen~o. entre ou- ~rabalho, excluidas d0 sett 
tras cláusulas. à ns~iduidade §.mb:to as melhorias salarfas, 
integral do empregado. Sô- estaria afastada a poss'bil!~
bre esta tese, defendr>udo-:l, d9.de de serem imoostas por 
t.lvzmos f'ns e-jo de nos manl-l nutras me'os s aumentos ple1-
festar· em, despacho · denega- teados perante a Justka tra
tório do reeurso rxtra.ordlnà- · balhlsta. Com efeito fracas
rio para o Suprerún Tribunal ~ada a poss!bil2daci~ 'de ccn
Frderal. Qtle :onsae;rou,a ~nes· ven~ão coletiva, deixar:am os 
mn ortentaçao. F.n_tre os ar- tribunais de lnterv:r nos cha
r.umentos que ~duz mos, de-s· mados "conflitos coletivos de 
i.ar.Hmos o segumk: Interesses" entre empll'e~ados 

N?.o se trata de - "obrigar e empregadol·es, a ílrr. de que 
qu~ OUPr que seja a uma predom'nasse (já. qu~ tambem 
a ts.!duidude total para fazer ~e exclui a competenc·a dos 
j'i:ts aus seus vencim~11t0s"· - Orgãos leglsl'atnrcs e r..dm·nis
conforme aler;a o &'indicato trativos), como único mei() 
~·~co.rre'nt~. i_tJ..vxando con~r;-. eficientf'> para ~oluc:onar tai~ 
lill!~ o Pl'I.nen:l.l~ r:l" que n'n· d~s~íd'os-: a greve, - ou então 
!!t•er, _sera obrJf!ado a fazer a viQ)'mc·a or~anizada como 
ou deixar_ de · faz:>r alq-um!:\ I bas~ ·de luta de classes. O di
N11'~a ~enao em_ VIrtude ele reilo de ,::Ú·eve rcconhecid() 
le:" <Comtituiç<~O, art. l4l.J-t~la Constituicão (~rt. 1531, 
pa,·âç;rafo 2 o). ··- ' t · · · A 1 • •tt d · · 'd pa Jama_s ena o seu ex-:rc1c~C1 
· ~lss am .:!' . .:."' e engl a .. - re,.,.ulado em benefício da co-
r::~. n nercenl'ao rto s:üano 1 ti ._d d n; d 
maior::lrlo Cl"ro é f.!tle ja- , e v 'l c. porq e, sen o aov-

·-- · ' ""- sim admitido ou estimulado mais 11e pOderá haver n3f~ · 
rláusula de substratu.m r,dU. como recurso normal lt::i~ 
d n m r> n te econômi..cCh<.;~!al extrõmo) , para as reiv:Pd':-a
ml2lC1ur.r ofen~'l. ao ft:>bre: ções das classe~ trat~!h:>. •l "l 
princJ,.,io im:aito no -pará- ras. acatmrh. êle m~sm0. r <r
n-rafo 2.o no art . :t41 .da Lei destruir a le~it'm ' dadn n~ 
M"€'Ua. Eml:>ora 0 tr~.balho aua;squ~r limita~ões t"Uê n ll;.r
fl"1a "ob.r::gar.'io socí?.W (art. t"~.do lhf' pret~nd~s,;e o-~õr_ 
145. pará'?:r"afo único). 0 C!'..!e Thai. is' th~ OU""F~n . B:>!n. 
ha.'ltaria para fundamentar n a oouacionou. f-;11zmente. t}' 

exio-ência. de afsiduid"l.de in- legislad'J:r> ccmt•tu_.nt-• d;!· 
te~ra~ te! ta no ncórdão. Oflm 1.946: pois. se r~ccuh -;ce• J "' 
a. re.;salJva dos "casos de tal- direit-o de greve.. não rl"' ··ollt 
ta }')Or motivo rle fô~& rr;:tlefl' tambem ~ ccn!:rmar o p r<' - t' 
en enfel'Jlilidade. compro~ra- ou comeMo Rt>t>:l:'.,_' · ;•o ch1; 
cios mt forma ~:1 l::i". e de i ~cnte:J.ças t'tlet.iias <n t. 1-23,. 
se considerf'.r, que o jnl~du -~ ~0). • 

......... 
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Visita ~o Ministro Geral~o Menezes ao «S[NAC» 

Atendendo convite que lhe fôra formuiado , na manhã de terça-feira passada o 
Mini stro-Presjdeute da Tribunal Superior da Trabalho, dr. Geraldo Montedônio 
Bezerra de Jt-:enezes, visitou, demoradamente, a· Sede do SEN AC no Rio Grande 
do Sul. S. Excia. se fez acompanhar de seus assistentes dr. Kutulco Nunes Cal
vão e sr . Eros Tinoco Marques, bem como do dr. Dilermando Porto, Presidente 
do T.R.T., juizes do trabalho drs. Djalma Maya, F. F. Pantoja, sr. Alvaro 
Teles e Luiz VaUandro Sobrinho, Diretor do Tribunal. Rece~_idos pelo ilustre 
c dinamico dr. Rubem Soares e demais componentes da diretoria daquela enti
dade. Após a apresentação do Ministro, feita pelo Presidente da casa, com a 
F a lavra o dr. Alvaro de Figu~iredo Paz, Diretor Geral do SEN AC fez ampla 
e:-r.posição dos trabalhos do SEN AC. Falou, ainda., sôbre os cursos mantidos 
pelo organismo em referência, o professor Gerson de Castro Silveira. Final
mente, discursou o emérito jurista do trabalho e brilhante magistrado, declarando 
sua satisfação por visitar e conhec~r um serviço tão bem instalado e que tanto 

~ervic;o tem prestado ao comércio e aos comerciários. 



o ~o 

DECLARA O .PRESIDENTE DO TRIBUNAt SUPERIOR DO TRABALHO: 

"BEM EQUACIONOU O LEG ISLADOR DE 46, POIS, SE RECONHECEU O 
DIREITO DE GREVE, NÃO DEIXOU TAMB~M DE CONFIRMAR O PODER 
NORMATIVO DAS SENTENCAS COLET!V,6.5'' - O TRIBUNAL SUPE.RIOR 
DO TRABALI :o, NeSTE AN"o, JULGOU MAIS DE 1.783 PROCESSOS -
"A JUDICATURA TRABALHISTA ~, POR CERTO, A MAIS DEMOCRATICA, 
A MAIS SIMPLES, A MAIS CRISTÃ DE TôDAS AS JUSTIÇAS" - FALA 
AO "JORNAL DO D!A", O DR. GERP..LDO MONTEDôNIO BEZERRA DE 
MENEZES, MINISTRO-PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA-

BALHO, ORA NESTA CAPITAL 

Texto de HOM ERO MAYA D'ÃV ILA 

4. tarde de ontem, na sede do Tri- bunal Regional do Trabalho da 4.a Regtlo, foi t>ntronlzado, solenemen
te. a Imagem do Crl• to Crucificado. Esnecialmente convidado, presidiu 11 cerimônia, o Mioiotro-Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho da ca::>itai !edernl, dr. Geraldo Monte- dõnio Bezerra d" Menezes. A !o
to.rafla fixa o momento em que !'atava o 1\.finistro Presidente, vendo- ·se, ainda, sentado lt meta que pre
sidiu oo trabalhos, os d•s. Dllerman- elo Xavier Porto, Presidente do Trl- bunpJ Re~!onal do:> Trab11lho, Marco 
Aurelio Flore• da Cunha, Procura- dor do Trabalho; Luiz Vnl!andro So- brlnho, Diretor Cera! do Tribunal 
e o monsenhor André P. Fra!lk, Vigbrio Geral, que representou o sr. Are~ bispo Metropolitano. 

Sllbedor da presença honrosa, 1 Tribunal F ederal. que cons agrou Const!tui~!!.o (art. 158), jamais te
nestA capital. do il us trP Min i•~ro- j a mesma orientaçiio. Entre os ar- 1 ria o •eu exerc!cfo regulado em 
Preslaente do Tribuna! Superio r 

1 
gumentos q~e aduzlmos, destaca-~ beneficio d& co! e~ivldade, porque, 

!lo Trabaiho, dr. Gera1d o H o!' t e- 1 ' " o" o scgutnte : sendo assim admttfdo ou estirnu
t!Onio Bezerra de Menezes, não I «Niio s e t ra ta de - «obriga• lado como recurso nprrn.al (e não 
poderiam os d e ixar de procura- lo. , quem quer q ue se ja a uma assi- extremo), para o.s nivindicacões 
Encontramo-lo no H ot el Cat·raro, i duidade t.ota! para fa zer jús AOS 

1 
dM classes trabalhadoras, acaba

Dnde se acha hospedad0 desde d o· ' • eus venctmentos~ - conforme A· ria, ~!e mesmo, por de!trulr a Je-
1Dingo pa~sado. O emérito jur i•t a I lega o Sindicato recorrente. invo- i gitimldade de quaisquer limita
do trabalho e brilhante me&is tra- cand 0 .contra Isso o p r incipio de 

1 
ções que o Estad? lhe pretendes

t~d, assim que tomou coniiociment o que «nmguem se rá. obrigado a !~t· i se opOr. That h the queotion. , • 
de nossos propos itos , pO~e ao dLi· 1 ze r ou deixar de fazer a! guma cou... Bem a equacionou, fellzmente , o 
J)or do jornalista. demonstrandn.lsa • enão em vil·tude de !eb (Cons· ; legislador constituinte de 1946 : 
usim, 11 mais nítida compree n"il" I titui cil.o, ort. 141 ~ 2.o). 1 pois, se reconheceu o direito de 
do nrdad eiro e• pi r ito democrc1ti- <A M~iduid ad e é e~ igida para " : grev:, não deixou tambern de 
co, que é um dos traç0s mats fo r- perce pçao do &<>!ano majorado. conftrmar o poder ou contetldo 
tee de sua pe rsonalidad e. Conr~- I Claro é que jamais se poderá ha· 'i normativo das sentenças coleth·u 
-renrlsta , profe.• .-or ~ ju r i•· ta. l' n. I \· e r ne , ,q clausula de •nbstratum (art. 123, ~ !l.o.).:o 
Nlido Mont~dõnio Bezerra de 1-1" · n it!d amentP economico s o c I ai DADOS F.STATISTICOS 
li~Ms é uma das mais Yi Ya.~ P X- . qualquer ofens a ao nobre pr!nd- I O ll.fi n~ro Geraldo Bezerra ofe
pt·e~sõe• da moderna J;"l'aGilo. pio insc rito no § 2.o do art. 141 rece agora dados estatlsticos com 
Suas atividades não se l! mitnm. ~-- da L e i Magna . Embora o traba- I o' quais complementa suas decla
p~na•. AO ~xHcicio m r gnifico d o lho Rej a «obr!ga~ão sorial» (art. I raçõe•: cO Tribunal Superior do 
Alto e complexo cargo Je P;·e~ i - 145. § úni co), o que bas taria para · Trabalho, neste ano, até 16 de no-
d •r. te da mais alta ri\~te <l c ju• li- fund amrntar A nxigPncla da ~s, t-1 vembro corrente, realizou 145 ~e•
ca trAbalhista do pais . ~·, e~ua l- duidade integt·al fe ita no ac6r- '1 ~lles, julgando 1.783 J)roce•sos .Do.• 
menU!~. p:-of o r d o .li . ll \J . ,:, .... ~ <!::•). cmn a l'Pi-1.-;ai\ do~ ceasow de julgamento.!!. há que deataeu: 56 
ntunl<'nal ., rol d l\•o d o t rcha ll1·> ; fal ta por ~otivo de fôrça maior 1 recursos ordinarlos, de di•sldlos 
I!.O Cur~o de L egi s la ção Sind;ral e 1 o~ eufermulade, romprovnd~s n" I coletivos, mais 5 do que os entra-

1 
do 'l'rabalho e n o Cur"O manti<l ü 1 forma dR le i•, é d e se cons td ,•rar . dos em 1949, o que vale dizer que 
J)arA o• jornalistas , pel o :H in ietr - ! que o j u lgado não impõe a n!n-

1 
foi tambem julgado J)equeno ea!do 

rio do Treba lho . Grar,a s no c:a,·a · ' guém o del•er d e trabalhar o m~s do anoanterior; 1.558 recursos ex
lheirismo. à sua fe rtil int rl:g-~nch ~ in tc t ~·o, ~J•nra fn zer jús_ a seus ! traordinarios, 108 agravos de tns .. 
., ao ta!Pnto d o dr . Gera ld o. n 'io venr trne<hos». A deduçao do au- , trumPnto, 20 embargos de decla· 
foi diCicii entrevi s ta- lo. I n ic ial- l1 

m ento , quando ocorr am falll!-s sem 1 raclio e 23 de espec!es dlversu.J> 
f'll.l<>. n~.lll!J mos a .Su:.1. . so· motivo just ificado, siginifica ape- : A JUSTIÇA DO -TRABALHO 



BALHO, ORA NESTA CAPITAL 

Texto de HOMERO MAYA D'ÁV ILA 

.\ iarde de ontem , na sede do Tri- bunal Regional do Trabalho da 4.a Regllo, foi t'ntron!Hdo, solenemen
te. a Imagem do Cr!~to Crucificado. Esnecia lmente convidado, presidiu 11 cr.rlmôn!a, o Ministro-Presidente do 
rrlbunal Superior do Tra balho da ca:>ital !cde rnl, dr. Geraldo Monte- dõnlo Bezerra de Menezes . A fo
tografia fixa o momento em que falava o Minist ro Presiden te , vendo- -se, ainda, sent ado 11 mesa que pre
oldlu 01 trabalhos. os d,.,, Dllerman- <lo Xavier Porto, Presidente do Trl- bunPI Re~lonal d'l Trablllho. Marco 
Aurelio Flores da Cunha, Procura- dor <lo Traba lh o; Luiz Valla ndro So- brlnho, Diretor Geral do Tribunal 
e o monsenhor André P . Frmtk, Vigfi rio Geral, que representou o s r . Arc~blspo Metropnlitano. 

S11 bedor da pr~se n ca honrosa, 1 Tribunal Fedt'ral , que consagrou Constltu i~!l.o (art . 158) , j ama is t e
n est!l ca pital. do ilus t re Il!ini ,• t·o- 'i a m esma ot'ientaç!l.o . Entr·e os ar-~ ria o seu exerc!clo · regulado em 
P resia ente do Tt'ibu nal Superi or gumentos que ad u zlmos, destaca- b en eficio d :i c~letii·Jd ade, porque, 
d o Traba ih o, dr. Gera<d o :Mo!" t e- : <nos o seg·uinte: sendo ass im admitido ou est!mu
dOn io B ezerra d e l\f ~nezes , n ão 

1 
«N!I.o se trata de - «obriga' lad o como recurso norm a ! ( e nlo 

poderíamos d e ixar d e procura-lo. quem quer que se ja a uma assi- extremo), para as r eh·indica cl5es 
E ncontram o-l o n o Hotel Carraro. I duidade t otal para f aze r j ús aos 

1 
dM classM t rabalhadoras . acaba

on d e se acha bospedad 0 d esd e do - ' 'cus v~ncimen tos~ - confo rme a - r ia , êle m esmo, por de~trulr a Je
ll'lingo pa.~sado . O ~mé t· ito jur ista I lega o Sindicato recorrente, invo- : gitlmldade de quaisqu er limita
d o tra balho e brilhante m?gis tra- cand 0 contra Isso o principio d e cl5es q ue o Estado lhe pret endes
nd, assim q u e tomou con liPc imenta que «ninguem s erá obrigado a f R- : se opOr . That ls · the queot!on .• , 
d e nossos propos itos, pOse ao di.;- • zer ou d eixar de fazer a l:;uma cou- B~m a equacion ou , felizmente, o 
por d 0 jorna li sta, d emonstrando. ! sa senão em virtude d e leb (Cons- ; legislador cons ti t uin te d e 1946 ; 
u 5im , a mais nltida compreen,,ã, 1 tituicil.o, art. 141 ~ 2.o) . 1 po is, se r econheceu o di re ito d e 
d o nrdade iro e~ pír i to d emoc r,,ti- ~ «A assiduid ade é exigida para " · g r eve, nAo d eixou tambem d e 
co, que é um dos tra~ os mais for- p~rcepção do •ala rio m a jor ado . ' con firma r o pode r ou conteddo 
tee d e sua personalidade. Conf~- Claro é qu~ j amais se poderá h a - .

1

! normativo das sentenças coletivas 
ren ri s ta, pro (e .~~or p jur i .. ·t a. r· ,..# 1 n "r n ,... --: ~a clausula de !-Ub!;:trJt tnm (art. 123, ~ :to.).» 
r~ldo MontPdôn io BPZPrra d~ r.r~ - nillda.m~n tP economico s o C I ai I DA DOS F:S'rATISTICOS 
n~ses é um a das m a is yi\· a.~ Px- . qua lquer ofensa ao nobre pr!n~i- 1 O Min~ro Geraldo B ezer ra ofe
pt·essões da moderna ,;~ t · aciio. pio inscrito no § 2.o do art. 141 r ece agora dados estatls tieos com 
Suas at i vid ade~ não s~ limi tnm . ~·· da Le i Magna. Embora o traba- 1

1 

os qua is complemPnta suas d ecla
p~na~ . ao ~xrrcl c io m t gn iri co d " lho ~e ia «obriga cão socia l» (art . raçõ~•: <0 T r ibunal Superior do 
alt o e compl exo cargo J p P;·~s i - 145. § ún ico ), o que ba•tar ia par a Traba lho . neste ano, até 16 d e no
à •r. tt' da m ais alta ~ ~"te el e ju •li - fund am ontat· a exi gencla da ~ s~ l- 1 vembro corrente . r ealizou 145 "es
c& trabalh ista dQ pa'!s. ~· , n ~ ual- rtuidade in t egra l feita no acé r -

1 
~ões, julgando 1.783 processos .Do~ 

m~nt~ . p:-a f : ;~.,r d e .11 ·· lbJ .a .... ~ cf!: l') . ço tn a TPPs alY d o~ . «ta!UHI it:e ju lgamento.!!, há qu• destacar: 56 
tUuri<,na i ~ roldil·o d o t r .; bullt ·> : fnlla po r m otivo d e fôr~a maior i r ecurs os ord!na r !os , d e diss ld los 
n o c ur.o de L egi s la r:ão Sind'rai e i o~1 e n fermid~dc, romprovnd~• na 

1 

coletivos, mais 5 do que os entra
do ~·rabalho e no Cut ·~o m an t ido 1

1 

for ma da leto , é d e _ se cons td,• rar dos em 1949, o que ' 'ale dizer que 
para os jornalis ta • . p e<o H ini , t< - . que o Ju lgad o não Impõe a n m-

1 
foi t am bem julgado pequ.eno s aldo 

ri o d o Trnb a< ho . Graças no ":" ·u · guém o d eve r de trabalhar o m ês do anoant~rior ; 1.558 recursos ex
lhe! rism o. à sua fe rti l in t ei'&;cttr'i" i in te <ro . «rnra fnze r .l ús a seu s j traordin a r ios, 108 agravos d e lns
e ao t a lento do dr . Gerald o. n 'in . vencime nt os». A d edução do au- . t ru men to, 20 embargos d e decla· 
foi d i!icil ~ntrevista- lo. I ni cial- ; m ento, q ua~.d o ocor r am. íalt(ls sem : r ar. llo e 23 d e espec!ee divers!LI!I .l> 
mPnt~. p• rgunla mos a Su a. S. so· ; l'hobvo JUSdftcado, stgnnfica ape- I A JUST IÇA DO -TRABALHO 
bt·• as Cin1. !idades jurldico-eoria i" Ita s que, no raso parttoular do NA 4. • REGIAO 
dll. J u s tiça do T r a balho. Ass im sa . empr~gndo assim faltoso , êle pro- l - «Dos processos j!i apreciados 
pronunciou o Il us tre en1 rr \'i st~d o: 1 Pt' IO P qu• •st ana d emonstr ando n · pelo T r ibunal Superior - obser-

•0 ob jetivo do J egls l~ do r foi ou- 1 d es tw cess idade da majo~·açã0 con- va o seu P r es idente, _ 114 .,lo 
t orgai' a os tt·abalhadore• 11m org1.- ced ida sobre oo r eepect1vo sal a r w orig in a r ias da 4.& R eg ião d11. Jus
ni ~mo j udiciat'io esrecial , rapaz antPr ior, cabendo . poi s , cons•n·a - tl n ~a d o T rabalho, com sede em 
d e resoiYer. com r a pidez e s impli - i lo no m eei'lO nll·el, d e "~Z que a P Orto Aleg re ; sendo 92 d o Tr!bu
cidad e proce• •ual , o• d b• id i n~ 1n- melhoria obed eceu a impe r ... ti vos na! R egional e 13 d as Juntas d e 
d.!viduRis do t raba lho e à l'~a~ão o ' de ord em socia l e não a Interesse" Con c!llaç!l.o e Julga m ento. E~!!!es 
apar~l hamen to n ecPssario à •o lu· indiY id ua' ista.>. 1111 processos, comprend em 105 re-

t llo jurisdic iona l do• di• .' id ios co - l 11. ~Oc:VF. :'I"(' \O COJ.E T IVA 00 cursos extraordlnar!os (92 do T r !-
let iYos, cu jo procossam Pnto pe- : T RABA L HO _ INSTRU~U=:N'rO bun al e 13 d as Juntas d e Conci!la-
cu ll a r 80' t ribunais trabalhista~ DE l'AZ SOCIAJ, ~Ao e Julgam ento} , 4 agravos de 
t! eve •ubstituir o <faclum b rntum·, instrumento e 5 d! ssidios colet!-
tiR. grn·e ~ de ontrae m edidas rl e Sõbre a com·en~ão coletit' l , 0 YOS. Vale ponder a r que , até 15 de , 
rl olencia. Semp re stt• t cntamos que Presid~ntc do Tribu nal Superior nowmbro corr ente, d eram entrada · 

· o dir e it o do trabalho exig pro- disse 0 seguinte: I n o T r ibunal Superior do Tra b a
ee•sua li s ti ca :oropr in , a ruj a~ no r - I «Con~· i dero a conYenção co!etiva lho, proven ientes da 4. a R egUlo, 
m• ~ n §.o podem PEc•par a~ prco- do trabalho 0 primeiro grandn 139 · processos, assi m d isr rimina
cupações d e ordem economi co so- ~' passo . pa ra prevenir antagc'n i~ - 1 d os : r ecursos extraordinarios . 128 
elab. mos, t ão prejud iciais à comunida-

1 
(102 do T . R. T. e 26 das Jun

d e do traba lho e d e tanta r epe r - t as) ; a g raYos d e In s tru m ento: 3 ; 
1 cussão na Yida economica . R e]lit" recu rsos ordi narios : 2; dissidio:; 
I o que já tive opot·tunidad • de a - coleti vos, em grau de recurso: 6. 

firmar: os orgãos sindir.•j~. :·e- Do Tribunal Superior já baixaram 

A<; NOVAS DIPETTII7.ES DA 
J U ST I ÇA DO TRABALHO 

Refer indo-se à reform a da Jus- pre~entatit·os das d ife r en tes ca -
1 

este ano, aos or gAos judiciarios 
ti ~a do Traba lho, em selr m b r o do trg orias profiss iona is e econom i- · tra ba lhis t a s da 4.a R eg!!I.CI , 141 
]946, em cu ja elaborac;;iio t e ' e cas, d et"em, sem excessos, s • m 

1

. processos (l17 110 
Tribunal Reg in 

par t e, e r ealizada no Go\·~ rno d0 intol erancia, e nYidar esforço, , p ·.- na! e 24 à!! Junt as de ConcillacAo 
Presidente Dutra , d eclarou o nos - ra que as ques t ões sejam so!uclo- e JulgamP.nto». 
PO entreY!s t ado: cEsta r eform a, j '\ 

1 
nadas . preferen te mente po~ a cf>r- 1 .JUJ,GAl\IEN TOS DO TRIBUNAl, 

tive oportun idade d ~ acentu a r. do, atra\'és da com·e nr.ilo coJ• tin 1 B E GIONAJ, DA 1 
Instituiu no pais ,· erdad c ira m • · 1 de trabal ho, wrdndc iro ~s(ru· I . a B E GIJLO, F.;u 1918 
glstrat ura tra ba lhi s ta, oferecendo mcn to d e paz social.» SObre M a t h·id11.des da Justl!:" 

ls classes patron ~!s e obreiras 0 I ó rODER NOMATI \'0 DO do T raba lho, na 4.a R eg ião, du-
Amblente d e con ::.ança que rssn 
Ju, t iça lh~s d cYe proporcionar 0 , DIREITO D E GREVE ranute o ano d e 1948. pres tou os 

1 Em face d e uma pergu nta q ue seguin tes csciarPcim entos : cQuan
(le ~r e! to. d a no ,·a organi 7.adlo .1-\ lh e dirigimos, ponderou, a ~eguir , to ao T r ibunal R egion a l : realizou 
~e fizeram sen t ir pela ef ic i ~n c ia I 
com que v~m atu ando os o rgão~ o Mi n is tro Ge raldb Bezerra : •Sa· 1~9 sessõM, eol uclonand o 504 p ro-
trabalhistas. creando 

0 11 
t r e ~~~ bc-se que a competen cia nor'!11a- c~ssos , encerrando, em d ia., euas 

cla~fes intf'res!!adas r nas r r l açÕ C'<l 
d 0 trab nlh o. um clima ck r.cguran
(.A, de co.mprensã.o e d e h armonia:. . 

DlSSlDl OS COLE 'ri YOS 

SObre a maneira por qu~ d CI"õll t 
&s Tribuna is Tra balhis t as agi r n~o 

~o l ur.l5es do s di ss ídios coicti 1·os . 
pond erou o Mini s tro Bczrna ct 1 

Menezes: cPor certo , o que no ' 
incumbe é cnfrcnt2r e rc;oll···•· 
h .is confl itos em t ermos leg a is , 
com eflcien cla, o portun id ade e 
j u s to crité ri o. ~ 

ASSIDUIDAD E AO T UAP.AUll) 

- c:Quand o os t r ibu ne i.-; tra b:1. ... 
lhistas conced em a u mento d e s • -
lá rio n em s empre o fazem , porcn n 
' grande a percentagem de d r·
mnndas colet h ·as julgadas imp!'':l -
ced entes - quando concedem , di· 
zl amos. cond id onam 0 aurncntú, 
entre o1~tras clausula~ . . à. ~ ss:cl u i ~ 

dade Integr a! d o emprr ;;ado. ~6 -

bre esta tcs~. d r !endcndo-n. u,·~-

mo sc:: n.::ejo dn 11os ln an i (r star r m 
d espach o d~nr!;'alorio d e rc cur3o 
extraordinario para o Supremo 

th·a só 6 ex e rcida, quando p r .:.Ya - ati ,·idades . Dos 367 r ecursos or- ~ 
. da a impo~sibilidade d e ch egarem ,dlnarlos d e d ecisões l:le Juntas e 
- :is partes , por si m esmas, a Ui'l J ui zes d e Di reito, f oram julgados 

I 
a r;ó rdo ou conYenção colct h ·a. Da i Improcedentes 204 ; proced entes em 
d ize r-se que a s entença nor meti- parte. 34 ; procedentes 91 ; não i 
,.a é uma conYençã0 coletiv<t for - conhecidos . 38. Quanto a dissidios 
çada. E' enga no, srnão um erro co leti \'OS: COilciliados , 43 ; julgados 
capital. supor que, com a l>'nti- proceden tes, 13: impt·ocedentes. 7. 
J"tio da competência n ormatiYa As Juntas de Conci li ação c Julg a 
d os tribunais do trabal ho, exclui - mento, d a 4.a Região, em numer o 
d as do seu ambi t o as m el h or ias de 8, ap reciaram ao todo , 4.657 
s a la riai2, estaria afas tada a poss i- recl amações, além de 80 inquer!tos 
i' ilidade de serem impostas por jud iciarios .,. , 

I 
ou t ros m e ios os aumen tos pl citea - ATIVIDADES DE .194t 
d os perante a Jus ti ça tre ba lhi st~ . I Concluind o, di sse nos so entrevi.· 
Com c!eilo, f racaesada a possibili - tad o : cAté 31 de outubr0 de 1949, 
d ade d a convenç!io colct h·a·, d e ixa - : o T . R . T . do F.!o Grand e r eali
riam . OS tr ibunais de interVir n OS I ZOU 101 SeSSÕeS, jUlga ndO 383 prO• 
chamados cconflitos coleti,·os de cessos, pre\'alecendo 310, os recur
inler êsse:» entre emi>rcgec!os e sos ordinarios d'as d ecisões du 

I empreg ad ores , a f im de q ue pre - · Juntas e Juizes de Direito, !m·es• 
I domi nasse (jã q ue tam bcm se ex- tidos da !unçl!.o d e Juizes do Tra• 
I cll! i a compet r ncia d os orgãos lc- balho : procedentes, 77; proceden· 
· g it laliYos e admin istrati\·os ), co- tos em pa rte, 26; Improced ent es. 

moú ni co meio r fi ciente para so:u- 197 ; não conhecid os e arquivados. 
cionar tais cl iss idios : - a greve. lO) . - F oram a preciados 26 dl esl
- ou ~ntão a v iol on cia organizad a , d ios colcti,·o.~ (6 h omologa.r,ões; 8 
como bas e de luta d e cl as~es . O procedentes ; 9 Im procedente.. t :J 
dire ito de g reve, r econhec iil 0 pel a I n vb l5es) .lt ,., 
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O presidente do Tribunal Superior 
. do Trabalho em Porto Alegre 

Encontra-se nesta capital, desde 
domingo último, conforme noticia
mos, o dr Qeratdo Bezerra de Me
nezes; ,v.residente do Tribunal Su
perlo _o Tiabãlbo e que aqm velo 
a-fim-de tomar parte na solenidade 
de entronização da imagem de Cris
to, na sede !lo T. R. T. local. 

Além dêsse ato, essa autoridade 
tem ree,lizado uma série de visitas 
ê. entidades de classe, tanw de em

, pregadores como de emJ)regados, 
bem como a instituições sociais. 

Ainda hole. pela manhã, o dr. Ge
raldo Bezerra de Menezes foi recep
cionado :1a sede da Federação do 
Comércio Varejista do Rio Grande 
do Sul, onde compareceram todos os 
dirigentes dêsse organismo, bem co
mo os membros do Conselho e as
sessores técnicos. S. S. foi apresen
tado, nessa ocasião, pelo dr. Ruben 

Soares, presidente desst\ entidade 
de 2.o gl':J.U. 

O dr. Geraldo Rezerra ie · Mene
zes falou em seguida, salientando a 
cooperação que as entidades sindi
cais podem prestar ê. causa da Jus
tiça do Trabalho, quando agem, co
mo é costume no Rio Grande do Sul, 
num clima de harmonia e compre
ensão. 

- NO SENAC 

A seguir, o presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho visitou a 
sede do Senac local, onde foi rece
bido pela sua diretoria, Conselho 
Regional e funcionários. 

Nêsse órgãl.l, o dr. Ruben Soares 
deu a palavra ao dr. Alvaro de Fi
gueiredo Paz, diretor geral, que fez , 
uma exposição suscinta de todas as 
atividades dêsse organismo, desde 
1947, data de sua instalação, quan
do colocou em funcionamento, em 
12 municípios, aulas gratuitas de es
pecialização para os comerciários, 
beneficiando, assim, 1.400 trabalha
dores. Detalhou a evolução dêsses 
serviços, os quais, já em 1943, fo
ram estendidos a 2. 800 comerciá
rios, bem como a concessão 218 bol
sas de estudos, em diversas · tacul
dades. Em 1949, o número de empre
gados no comércio que frequentam 
as aulas do Senac atinge a mais de 
3 . 000, em 36 municípios, sendo ain· 
da concedidas 300 bolsas de estudos ... 

A seguir, falou o professor Gerson 
de Castro Silveira, chefe da Divisão 
de Ensino do Senac, que detalhou ao 
presidente do Tribunal Suj)erior do 
Trabalho o \UUmo 1ranc1e empre-
eadlnMDte - ..... ..-a .... • 

instalação do Curso de Adaptação 
para menores colegiais. 

O dr. Geraldo Bezerra de- Mene
zes, durante sua visita ao SENAC, 
respondeu a diversas perguntas dos 
representantes de classes ali pre-

sentes, sôbre questões de interesse 
dos empregadores e empregados. 

A foto fixa um flagrante da visita 
do presidente do T. S. T. à Fe
deração do Comércio Varejista do 
Rio Grande do Sul. 




