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BRASIL
OLIVEIRA VIANA - Socf6Zogo, pemadOr, polttU:o, l!.útoriculor • fornallata. Membro da

Academia BraUeira. Pu.blU:ou,
entre outra, obi'GI de grandAJ
a:gntttcar;4o para t1 culturu ~rtl•
afl.eira, G8 aegui ntes: "Pequeti.OI
utudoa dAJ psicologia social",
"ProblemiU de Polftica O'{ffe6i!Hl", "Populaçóeli Mertctionats",
"Bvoluç4o do Pooo Brasileiro'',
"O idealismo dtl ComtituJç4o",
"ProblMMB de Direito Corpo_
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'!Una nova politiea - que~
·
que
, •
conc~er, organizar e .tilte .· ar· nossaa •
. ' obra de sabetendo em vista a elimina.
4 • doria •e , .
. . ~ ·Temos que
~- kito
. •as noa-qualquer sistema de idéiaa · ou. d:-' nutrir cl~;preconc~itos que etllbllr~ esta ~- g~
, ~ ~ 6 - f~uru;
adaptaçao do nqs.so poyb .às rio- ~~os · .' ~eútlr ~ Jllnà . da
vas condições do meiQ internac1o- n~·-~ldW.~ - esta' nova coneinal, em que vivetilos. Não séndo ên"~·~tê · ··v~ sen_timento 40
possivel nos iSolar deste . meio grupo .nae.~; que· outra. cota&
estando con(iena.dos a. v)ver nele: não é l!enlO .o n~o ~~mplexo atesó ,há uma solução possivel 'ao ttvo. que coMtit'!le . o lfllbstraetllpi
problÇf:B. da nossa existência e .dlt p~icológico da.s elités di~entés no
nossa sobrevi't'ência: é a.da~ _l!lstà.do . )rJy~erno ~
mo.-noa a ~ - meio; ~~em sacrili-. • Cer~. lsíe traballio de .reedlJcio, está claro, _da n~ lndepen- eagio ~moral 'e civi'e&;: lndfspensadência e das peculiaridades da · vel .à JJOQa adaptaçlô às novas
nosaa· per.-onali~de . n~ional, · . condi~s políticas do mundo, é
Não· se trata de uma a.daptaçf4 . aqtú 1likl- ~aba.lho mala difieU.
passiva; ~~. ~.e · uma. adaptao
. •~la
.~b do que em qualquà&'
ativa, orie.ntdà 'no ~entid.o da i(! ~'a.
fqulll'it~I() daa ~d~ea que 'llue
a am, ,na ~ut& - .1ut'!lra . ·com · os
~d~~ povos eoncorrenw.s~ · ·'1'94o
o •.~a ed~Jil,Vo · ae 1'mune
·~~~- ~ irldi'itd'll~
~·
ae ..~
ut.ndell:~;...-

D
pode ser uma..
qualquer que
grupo
grupo na-
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~0 sentfHo. - . "'\1~ · ~ão ativa ao· melo ·interna.dional
.cna~~ u~u::or~o
dentro $lo quàl e!stamos, a "Cí!Ulrerto~!vJnos os .zaçio em màdança", _a qua· ·'Pel'.
. ,
tencemos . .»ara. .,iSto, temo\ Qbe
~nátodoa ~ educaçao re;ra'1 eol'J'igi~ · incapacidad.es: tetho8 que nossa
~el'Qrlnos que. sucumbir, se eeio- SUPrir deficiêa·efas• . temos que mas, isto bem
; ~la c011corrência. de povos adqUirir qualidades; . ~ni08, em .do problema qve

O()

fO~; 1na.is . ,disciplinados, :suma que "complétar• • a il.o,Ea
o~dos lfo ; que nós! . ro~ção social, a formação téc-

*

do mundo oll\Oderno e~~~ in!pol!7\
mala
do à capaciãtlde dos ~uic~ d~
- . "Há lUíl .século :__ dizia .eu
nica, cultura.l e moral do 'homem ciências da educação -em . "DDa!o
01
entitl - e·O&- sendo como
braslleiro, para eon1'ormá-lo a esse pais.
fumadores dt _'6pio, no meio d~ novo .meio ideal, ao novo padrào
Quero, entretanto, conJessar
taças aílvas, . audazes_, e prtl~essi- d.a, .vida esRfritual, QJ&is conform" uma convicção. intima.. sem àúvtvu . .Há. um ·sé.~'IÜO est:amos vtven- As . contil.ÇPes futuras do mundo. da contrá.ria. a.os métodoll dotnldo d·.• sonhoa e ~
. ões, no
de
m~ pi6belma. 'se redliz, no fun- nantle{l ~ dós nos:âos a.~uais sistemas
po.ros práticos e objetivos._
11f? :do,·-· problema da · ree.ucação . de etU&Po. ·Está: n~ ereto , quet
sééhlo ~tanlos ,.cultivand~ a P" - da.s . noseas e'Jites. tlirigen~s. ~ para ifltudl' .na alaa das nê.\Saa
tica elo devan~ e di ÜUSIJ.O diante ·'"elites" porque 116n dos •. que ~;; novas ge~ões l!s·~
· s sende hQmens 4~ l'ção e de preta, que, ditam ttUe · os povos contam pelo tinJeníos de soijda.rie. . ~umàna
por todJ a parte, em tot:lee a~ re.- teor moJ:at e 1 intel11c.tu~ daa suq de col:loiência. " cl e .
e de_,
giões 'do globo; :'fáo pla.ntaMÇI. pela cla"'Ws ~igentes e 41U -as, mwóe'l~ VO~
interesse nacional Se2&
paz ou pela 1'0t9f. os padr~ da se sa.1-v~ . o. ~ ·pttrecem · pela cà.aa-· po~ve '.clhspetJ.sar a ação educa-:
4u-...rania.~
.. sae contactol,toque. ,cfdsdê ou incapàcidade das ..Jgas dora de u~~Yiaa fortemenae to~ ea4a ve:c m~is e.'ltre • 0 elites.
·
t · ,"fff·
'te iinpds
aquela "autorictanosso ~estino já está. . pretraçado~
Estude-se a h~ória dos gr~ de extern * , a que alude o autgr
E' o das pa.nelas de ba.rro do apó po"o* ........ e ver-ee-á que seu tri- da Educaça8' pata um~ civillzaçao
logo, que giram no me~o . remau- unfti., a ,ua grandeza, a aua.expan- · em mudança. Ne~t:e eetá~lo supe
so ~o lado d~U~ pa.nelas ,de ferro, -são a 1~ .hegemqnta.· resultam . rior 00 nosso proeerso educatlvo
e que ~- estas aca.bam, num eho- desta evenr:l
. • idade f~J ~- .ela . . .~. ..- pár~ formapo dos sent1ment08
-que, espe~nd?·
. · .extstêneilí. ~
f seu selo, de uma ,de soU~iedalie e C!e .grup&- pa"Des.. d~tlno, da sua fatali- elite de· . , · altamente dota•. rece-~~ estQJt,flnne~ente consó escaparemos por u~ cà· dos, , na.e all:e s de ferta.leza llP • ~encilifJ df!to, l1'fte devemos eo~
mUUlO.: o tomarmos, a sériQ,. _a · carã~er e- dê' superiorid_
a de de hh ~hr, mais do q~ em.aua.lauer. 01f.-..-..-.
uçio cora-josa de mudar c.e , ~encia e de cultura; . mas tam- tra força, no poder
mé~s - métOdos de educaçãó, bem da capaeiC:àde de 'd8!1:lren:di- dat:e e~terna.~ , já
ha~ de leg~ção, métodos de -mento; de esplrlto de sacrifíoio e, da, -é claro. ~--:
-~\temo.
o prolSlema da nOSEa sobretudo, do sentimento de dav_o- ttca ' -de Kllpatrlett. - .
0
- t.• .U.& tem ~ue s.er resolvido com. çãd'- • . seu grup.o e ·aos Interesses às nova!! gera.çõsa .as •. ·
critérios, qu! não os erité- coleU\'Os. Os Es~a.dos Unidos e a do p~ado; mas, aO'·con . ·:.
agora domin9,ntes . . Deve- IngJ,t.jj!trra nos dao · o. · exemplo rà mddelar- a sq_a, m~n ..
_
va,1te joga.r com :tat~s e ~~fico cle.!Sa. fun9ão J'rlmacia! -sentido· dct f~*O '
hipóteres; Cbm rea.lidi!.de., 4ea e11tes ,j;l&r :verdade~ oodo papel Não s& nu\rà a.
com \. fiQçõ~s; e, por u.m es- "fl'}\&!àn,.out&l - · uz;nà· sttce's§io .....
renovar
·· ·

-,;lo

r·

ma. tetn talvez maior atualidade.
maio!.' urgência e certamente
ma.1or gravidade do que então. Os
imperialiEmos agres.<:ivo~. compelidos · >pela. pressão demográfica ou
alegando a necessidade de espaço
vital, desencadeiram-se e varrem o
mundo com a fúria do seu delírlo
ciestrutivo.
. Ora, na perturbação trazida pela
violência arra§adora desses exeê.!sos de arucinação guerrelra,
cada· um dos povos do nosso continente começa a sentir, com o perigo que deles se aproxima com
a velocidade de um ciclone em
marcha, a. revelação imprevista de
numerosos pontos fra~ da sua
organiza.ção interna, não apenas
"militar• •, mas "política•·, ma.s "social", mas "econômica". E o que
,....~,._

.. __ _ __ ,_
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-

-
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a nossa reflçió tera
de se prõeessar com vigor, firineza,
ela riVidêneia, slstema tização. E'
todo um mundo a reformb:r, a
corrigir, a reconstruir. Temos
que preparar gerações capr.zes de
corresponder não só pelo seu "aparelhamento de cultura'·, ma.s tambem e principalmente pela BUli.
"formação C: e . caráter' ' às novas
exigências impostas às elites dirigentes pelo Estado Moderno. Trata-se de dar às classes dirigentes
não apenas um novo sistema cie
"idéias•·; mas, antes de tudo, um
novo .slstema de "sentimentos".
Quem observa, com efeito, a.s
elites que, no momento atual,
neste ciclo atormentado da hi~tó
rla, estão no governo e na direçáo
política e intelectual dos grandes
povos motiernos, reconhecerá logo
que estas élltes se distin~uem diUI
·-
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sua
• -.+,os centrais de qUala limitação do ·seu
mo, tal como propugna.vam os ve•
de educa.r,ão nacloaer, aqui, pois, a slstelhos aoutrinal!ores uo puro
uo Liberal. Não há n t ste ponto matM ão ·. da educação "social"
· , a cultura destes
reversib.l!c.aae pos&vel: o hi~taeiu
que se prendem aO-'
se a1irmara caaa vez mais nru.tc
grupo e da nacionalinovo CiClo da mstór1a que se vai
t'l"!mo-nos limitado até ago;;.brir ao mundo, embora sem 03
a educação
rigioos m~tooos (...OS regimes wtalitar~o~:~.
moc1aaae ?través do decultura literaO que caracterizará essa novu.
como se toda a
orgamzaçao política do munou
educação se resunão sera a retração ou o recuu
do Estado; ma;;, uma part.cipaçao
mais efetiva das massas ou cateobservar, entretanto:
goriru; proiissionais na vida do "'ilsteiirograma de edu::ação para
l!;stado e no mecanismo do Gosoli. riel1a,de, <:e preparação paverno. Participação efetiva, real,
coletiva, pafa um .sencontínua, permanente, imediata, (,mum,Gp mais dominante de devodireta - e não mais fic ·~1c1a ou ção à::. "sua" grei, ao "seu' • grumcdiata, episódica ou abdicatór1a, po, à ' 1ma" pátria comum, não se
como nas democracias t.e :cartidos, tra..l:a. - ciA~ ~tnul!:lr E!.S.t!'! intiivjtiua..-

-

\ {)

(J
~

c-0

q • éoaSormá-lo ·ãos ttns· de .ada.pta,.-

DO

Y\

G!..
,(O

>f
(i)

2:
<1_

r:eJ.·•
P

ção ativa ao · meto ·lnternadton&J.
refQrço
dentro do quàl e~tamos, a "cíyilt- nOBSa
de menOl' .zaçio em m*dan.ça" , a QUe ·"Per- dadas as
.
r .
cla ;"w Ou r~riovava._moa os tencemos . .:Ja,ra .,Jato, 'temo\ .. Q'\le adaptação ·e. ~A
n~s ·:métodQ$ ~ educaçao r:ra.l, cor,J."igilH ncapacldades: .temos que nossa formaçãb
ou te~os que sucumbir , se ecio- sup ir defictêB'clas; · temos que mas, isto bem
nados; ~la coocorl'êncla de povos adqt lrif qualidades; . flenios, ~ .do problema que
•
mate to~,1nals . pisciplb:~a. dos, :suma que "complétar•. a noJÉa do mundo .,a1oderno est~
mais o ..
dos tio . que nos! .
ro~ção social, a formação téc- do à capaci.de dos técnic~ u~
_ , "H úó:l .século :_ dizia .eta
nlca,
cultural e .moral do "homem ciências da estucação em · 'll06Ea
entio - e~OS - sendo como 01 brasileiro, para êonformá-lo a esse pais.
fumadcu;es de _'Ópio, no melo d~ novo ,meio ideal, ao novo padrào
Quero, entretanto, conlfssar
t&.ç&!J ativas, . audazes.' e prt>~essl- ele, .vida espiritual, Ql&is conform" uma convicção.· intima.. sem dúvtvu. Jlá, um -sé.~WC> es1:amos Vlven- às . condições futuras do mundo. da contré.}'ia aos métodoll doillido d.e .sonhos e rtêl;ões, no __,.elo de
E~ pi6belma 'se redbz, no fun- nante, ' dbs noslos a~uais sistell'l,aa
:PQYos pr.áticos e objetivos .. H ~·:do; ·· problema da · r.ee, ucação . de elUaho. ·Est'á: não creio , qutt
iééhlQ e&tamos ,.cultivand~ a poli das . ~!L! e'Utes. clirigentes. ,P~. para i:Mutir .na alaa das nQBaa
tlca. 4o devan~ e dl llusao diante ''"elit es" porque llàu dos •. que a~·. novas get'19ões ~s-~:
11es sende h~mens de f.ção e de preia, que, ditam 'J,Ue os povos contam pelo l;itiJen~ de sonda.rie. . ~umana.
por toda a pa~ em todM ar re- teor mo~ e 'lntel~<ltua.l du IUif de con.clência "' el e
e de...
t iões 'do globo; ;;y~ planta~9,. pel" clao!tits ~igente,s e Qut . &S; 111WÕ~ VOI)ID
interesse nacional SeJa
paz ou pela f~96 os padroça da sé··sa;Jvam .O'!l·· p~ecem · pela cà.Q_a·• po§Slve . dlspejlsar a ~o educa"~
llU$...~rania .~sae contaeto, que_0 "ctdadê ali mqà])àcidade dali -'ºas dor'l. d~'u
FttlK1piUw. fortemense iOn!'t caqa ve:G maia Q.'l treito,
elites
·
t · :wt
t e imp ·
aquela. "autoricta1'!-0SSO ~estino já está . pretraçado~
l!'.st~de-se a hWória dos gr~ de extern _ ; a que alude 4;> aut~
E' o das panelas de barro do apó po\ro$ _ e ver-re-á que seu tri- d,a Educaça8' pàta um~ civlllZ&çao
logo, qua giram no Jl\e&!ftO · rerau0- unfti;, a eua ífanclezá, a aua.expan- · ~bl ·mudança. Ne~'e e~táltlo su-pe
so ~o lado dJLS panélas ,de ef:' • -são a l U,. .hegemqnia· resultam · rlor do nosso . proeerso educativo
e quel. estas. acabam, num c o- desta evr :' ldade feliz• ~- .da , ..;...· pár~ forma~ dos sentimentos
que, e~pe~nd'?·
. ' .extEtênelâ.,-.
;. seu se1o, de uma de sol.\~iedlíde e ~e .grup<f- pa"Des.. d~tlno, da sua fatali- elite cJe· ' . aitamrn
. te dota.... reee--....,e estm~r.~nrme~ente cOttescape.remos por u~ ca· dos,. na.& ap_e a.s de fertaleza 11P • .-~ncitMI dfAto, l!fte · devemos eo~
o tomatt:nos; a sé:t;iq,. .a ·cai'ãter e- dl' superi!>rld,a d,e de Ü\i' (hr, mais do q~ em.9ual~+.n«nl-.
re~Qluçao corajoSa de mudar _<.., - ~ência e de cultura; : lhas t am- tra força, no poder I'Mua
"'·
mé;l4os - métôclos da educaçaó, bem da capaclc!àde de d~prendi- dat:e e~tema: " já
·•~ de legislação, métodos de mente>; de espfrlto de sacrifi•ió e, da ·é claro, ~ 
·tp\t811ll<?· o prot)lema da . nOSEa sobretudo, ;do sentimento . de dsv.o - tica' 1i-e Kilpatr~Jk. 
~vaoãO tem q1,1e s.,e r re~olndo com Çict _. 8811 grupo e · aos lntere.~~Ees às nova!! geraçoss ..!los . _
outros critérios, qu e nao os critê- coletiVos. Os Estado.s Unidos e a do p~ado ; mas, atr cot\~
j á agora domina,ntes . . Deve- In~ra nos cião · o. · exemplo ra mddelaT- a &qA :men~
aoravç_te jogar com lat~s e ~a&nlfico ~. fUnÇ~o prim:lcia~ ·sentido· dct ~-·). • . .
.
CODl h ipóteres; etm,_ real14à.d~ ,, e.s JlltteiJ Ale<: ~rdade-, -'do papel
Não ,e nu\ra, , a 41\lsl~1j
coJn~fiqç6tls; e•. por u.m es- " ft'ncfa~~Jp~f ~
· · ~iO "'•
· ·
renmrar -...a......t.-- .. _
•
t!U

'c.n&.n\&va:

"11m.

de.d8$.,~·
lllllfas
811

r·

~
a nossà reaçl ó ·tera.
de .se prõeessar com vigor, flrineza.,
ma telrt talvez maior at;uauuauc, clarividência, sistematização. E'
maior urgência e certamente todo um mundo a reform.tr, a
maior gravidade do que então. os corrigir, a reconstruir . Temos
lmperiali.<:mos agre&lvo~ . compe- que preparar gerações capr,zes de
lidos · pela pressão demográfica ou corresponder não só pelo seu "apaalegando a necessidade de esp:1ço relhamento de cultura", mas tamvital, desencadelram-se e varrem o bem e principalmente pela suR.
mundo com a fúria do seu delirlo "formação <1e . caráter·· às novas
ciestrutivo .
exigências impostas às elites diriOra, na perturbação trazida pela gentes pelo Estado Moderno. Traviolência arra.,adora desses ex- ta-se de dar às classes dirigentes
c~sos
de arucinação guerrelra, não apenas um novo sistema <.ie
cada um dos povos do nosso con- "idéias"; ma.s, antes de tudo, um
tinente começa a sentir, com o pe- novo sistema de "sentimentos".
rigo que deles se aproxima com
Quem observa, com efeito, aa
a velocidade de um ciclone em elites que, no momento atual,
marcha, a revelação imprevista de neste ciclo atormentado da hktónumerosos pontos fracps da sua r1a, estão no governo e na direção
organiza.ção interna, não apenas política e intelectual dos grandes
"militar'', maB "politica" , mas "so- povos mociernos, reconhecerá logo
cial" , mas "econômica" . E o que que estas élltes .se distlnkuem du
há. de mais grave é que, na raiz que as antecederam, não apena3
destas inquietações, não está ape- pela natureza das idéias, mas pela
nas o sentimento das vicissitude., natureza dos sentimentos que as
do presente, mu um claro pres- animam. Não os dominam mal.!
.sentimento dos problemas do fu- aquelas preocupações e instintos
tU!ó; 'às tremendos problemas do individualistas das. gerações preapÕ8-guerra, isto é, os problemas cedentes; revelam, antes de tudo,
de reconstrução interna, múltiplos, um sentimento vivaz e alerta do
variàdísS.imos, ma I entrevistos seu grupo nacional, uma lúcida
a:fnci(â e para a solução dos quais conciência do intere~se geral, um
fazeni-31! nece~sãrias elites ciiri- profundo "senso do Estado'· 1 com.o
gentes de um nbvo tipo, provida.~. dfria Wells.
de uma mentalidade diferente da
E' este o espírito dos novos tentmentalidade até egora dominan- pos,
de cuja força afetiva , de cujo
te e que, entretanto. precisam ser determinismo
moral ertá depencriadas, como condição slne qua den<~o toda a eficiência
do Estado
da própria sobrevivêncra nacio- Moderno e a cuja fatalidade
não
nal.
poderemos fugir. Prepararmo-nos
Na relação ao nosso povo, é toda para recebê-lo e adaptá--io à.b

SU&

COOUlÇii&U

L'M!nt.os centrais de qualde ·educa~ ão na ciomo, tal como propugnavam os ve•
ser, aqui, pois, a sistelhos doutrinauores uo puro
uo Liberal. Não há n t ste pon-c;o mat" ao ·. da educação "social"
a cultura destes
r~versib•h<..aae poss..vel: o l!i~ tacw do bKsileiro,
que se prendem ao:s
se a1irmara caua ve2l mais ne.o-c;e
grupo e da nacionalinovo · c1c1o da n1stóna que se vai
Temo-nos limitado até ago<. brir ao mundo, embora sem Oll
a educação
rigioos metooos '-OS regimes tota·
litar!o::; .
~oc1aaae ?través do decultura litera.
o que caracterizará ezsa novu.
como se toda a
orgamzaçao política do munau
educação se resunão sera a 1·etração ou o recuo
do Estado; ma3, uma part.cipaçao
C~re observar,
entretanto:
mais efetiva das massas ou cate·
goria.s pro1i&ionais na vida do neste rograma de educação para
l!:stado e no mecanismo do Go- a sol! riedade, C:.e pre aração paverno. Participação efetiva, ~aal, ra ·a vida ' coletiva, paFa um seucontínua, permanente, imedlata, timentb mais dominante de devodireta - e não mais fic-.;~cla ou ção à. ' "iua" grei, ao "seu" grumcdiata, epi~ódica ou abd1catór1a, po, à <~Eua " pátria comum, não se
como nas dEmocracias <..e partidos, ·trata . de '· anular este individuaprincipalmente nas democracla~t l!llmo, que o espírito de bandeideste 1ado do continente. Por isto rismo e do eertanismo criou enmesmo, o Estado está no ~ever de tre nós, cQmo já disse e que ainpreparar elites suas, nutndas do da subsiste e de v e subsistir,
seu novo espirito .
por ser uma das grandes forRealmente, o E:; tado Moderno - ças da. ' nossa psicologia coletiva.
pela natureza · mesma d<?J seus necesEária -à nossa expansão terobjetivos solidaristas - ex1ge, na ritorial, . à conquista e exploração
composição dos seus quadros diri- do no~:to· interior deserto . Do que
gentes, um tipo de homem e ele ,,$,.e trat não é de "extinguir' · este
llsmo subsistente na nos·
cidadão fundamentalmente dife- · Dunv!
rentes não só nas suas idéias co- .sa ],')$\ e . coletiva; mas, apenas,
mo, principalmente, nos .seua dà'' "co
-lo'', temperando ou
"sentimentos'' do homt!m e do cl- mOde do qa seus excessos ç goísdadão do EstaC::.o Liberal.
tic
aneira a criar aqui, e
o "sentido grupalista
Em consequêncla; os sistemas dese
educativos destes grandes povoa,
" , isto é, o sentido
procurando adaptar-se a estas exl- prep ~ ·
te do interesse coleti~ências, se . estão concomit~te- vo ·- •. e ~ não só na "conciênmente transformando no • me&t!-O . hlá'/ 1 ' 1 na "conduta" <le cada
sentido. Quero dizer: no SeJ;Ltl- · ~ :
· rmando-o em regra de
do da e.ducação do ind1vid1JO. ~1·1n.Ol'a1;
t~
. · llp! fe,ce da Cons-•
! _çoletivi.'dade ~u.. o . ~E! . é ' i.-~,i&tlt\JlgtfAj,i ··,~~';a·. ~ucação da nosmtt ·cotsa,. par~ a· vidà. çoleti~~ .~:!: .., ~#
. ·· .na parte que toca à
de grupo.
., >: teu. . _lefrica, tem que ~ de.,..
sm
·=
o destas ' gf'andes
II
•
~ 1 1
solidaris· upações

a limitação do ·seu

ta&

Ora, este problema tem, em noeso pais, presentemente, uma atua~idade absoluta . O sentido do slb,t ema politico · contido na Constl•
tuição de 37 é, justamente, o des·
tes grandes Estados modernos:
o de reação contra o lndividuaUabto, de gravitação para o grupo.
E tudo se resume em responder a
,e sta pergunta:
- como dirigir a educação da.
~ossa mocidade? No sentido do
"homem'' ou no s e n tido da
'sociedade'·? No sentido do "in-

~.

6·

-Bate 1 .novo sentido da educatio 'd& àibCidaclé bra~ileira. Ninguem ~á · prefigurar as imensa.s "repé~usEões sociais" que terá este ,. j!a.to: - o deslocamento
do .eeztll' de gravitação da alma
braslletra do "individuo" para o
"grupo", especialmente para o
grupo - lf'Nação' ·. Este desloc&mento re1;resentará a maior revolução o·e ll'ada na nos::a vida de
povo ind . r.endente. E representará a no · tônica da psicologia do
homem b1 ~,asileiro de amanhã.

~o r M &- \

o\o

Cof\1\1\ MI\ évc \o) R) )

~BBADO,

12 · E DOMINGO,

13

DE

.J\ ~ .e._ t{3 . Y - 1 9 ~1 .

ABRW DE

194l

iQUADRO E ENQUADRAMENTO NA : NOSSA.
LEGISLAÇÃO SYNDICAL
So u !orçado a ;-olt ar a esta• columnas. não

':\ 1:1::1 .<'U 5l:<!nt sr o s mt1dn Yerdadeiro elo de-

,.,.,.,o

2 .:181 .e os ~eu;; f undamen ~ o.s dOuirinarlo>.
,r ;;o tP ponto, ma t eria largamente por mim <'3rlanc.da. em artigo.; anterw :·e;;, é agora maten a
\'t'n<'ida· em face das <leclaraç·óes do Sr . d ir:!c,or
do Departamen to do Trabalho. · no seu ar t:gol
de domingo pa ~z aclo, declarações que a3slm
rezam:
- ~Nun~ pairou a menor dul'ida sobre a
eltistencia de cxc:!pção áquelle schema . principalmf'nte no.s cen t ros onde não .5<> houYesse produzldo a. e-;oJução da divisão do t rabalho so clal no grau· de complexidade a que j i attingir :J.
nos prlncipaes nucleos industriaes do paiz . Estas · excepçtes ~eriam contemp!adas pela const1tulçlo de ayndicatos , incluindo, pa:a <'ffei to de
vida synC:lcal ('f(lcicnte, \'aria.; categorias si'millares no seu re~ist:o associati>·o. ou me5mo
abrangendo. pelo criteno da connexidade, toda.s
cs oategor!'" do seu grupo . Accentuo que nunca
houve· o lntutto de foarçar a con&titu!r1\o dl'
m syndlcato ' especltico ~m loc3l:llad'!! qÚI' né.o
Importasse, nem U.o pouco eP. <'Optou de
,.~ ~~) ·l',!lalore~ _
mz.:>e.• • h? ' " S!eo~rrap!l'ca,
àfndtc;.lc:is ""'l'~c:t ft<:o~. ,\n c~•n' l'ft ! •''· p ontamo.s .a éspor.!enca run t!e.-' ' <:' á " d a ';da u.eoct.th·a. nos llmi t~' •uto::7ados por l·!l e:c . . ,
Ora , é preciE:amen~c a doutrma que ('U \'enho advogando como a yerdadcira interpret ação
do dec . 2.381. doutrina. cuJas appliooções ·r eeuml no meu artigo ulttmo ne~tas palauas:
- "Em conclusão - disse eu - como esta
llttuação de lndi!ferenciação economica c p'ro- .
flli6lonal é a condição mais geral do nos.;o
po..-o, a regra d0 art. 2 encerra uma norma de
appllcação rest ricta, unicamente Hm.itaàa a ce1'-

cUrector do Departamento e rte pre.pond.era.rt.cia
funcC'iona;l deu:a; cll!ro r:u? a tdén e a. definição
desta Commi5sáo no pt·ojecto ndo podia. partir
do S r . R.ego Monteiro ...
..
r 1 E' tambem Ial,,3 , in ~ cgralmente falJl\ .

a a f.f irmo; <:ão · de que fUI mandado coordena:
com os:·, Rego Monteiro. Eu apfl''lo pare. o
juizo dos homen.s razoa veis e .sensatos: é lá
po.s·:;iv('l admittlr que eu. antigo conhecedor d~
problemas sociaes e iuridicos do meu palz, com
uma tradicção <le estudos especializados na materia. objectivados em obras que correm mundo.
com uma autoridade lntellectua.l que tran.scendiJ. de multo o propr!o ambito do Ministe:·io. collocado na mais e.lta posição na hlel'archia das sem juri.!ta.s, pois que lhe ere. consultor geral, e que trata;a com superioridade o
proprio ministro, lá. me podesse sujestar á orl~nta~·áo. nem admittlr a a11cendencia doutrt:
narla. de urn bacharel rethorico e declamador,
como é o Sr. Rego Monteiro. S<?m tltuloe, nem
tradlcçõe.s de cultura pondera,·els que lhe posl!am e.~~eegurar qualquer sombra de autoridads
lnte;lectual 60bre quem quer que seja, quanto
mais sobre mim?
. •
ol;uppor tal c"u"" ja wria irrlaorio; -· d!Zel
em publico f' em letra da forma P., efldente'mente, exceder a medida do rldlcu!o.
Esta-ee 11 '·êr que tudo slo hlstor~ mal
rontada.s , propositadamente m.a1 contaéfe.s. O
que se pasaou fol o segulnt!: ·Recebidos os papeJ,.;. rele.th·os aos projecto.;, e feJto o exame
clclles, sent~>i·me á minha miM, e, pela prl·
me !r a · \'ez. fi" com o e.ctual direc.tor do Departe.mento do Trabalho o que, "dura.nte oito longos anno.s de mini.Bterlo, nunca fim com di.
recto: algum: ma~dei chamai-o ao meu gatos -centras regwnaes de alta. tndustrialtuu;áo, lnnete, como se fora um &ubdterno. O chacomo o Distrlcto ederal. a capital paulista, t~l- mamento do sr. Monteiro ao meu .gabinete !oi
ve:!ó_ Porto . Alegre , Recife e BeiJo HorizontE' . Ex- um acto. f>:o<:clul:lvamente meu. nascido da m.lnhe.
cltundo estes cent ros de grande dens1de.de de- ~Pnerosidade, como tive occasiio de explice.:mcgraph!oo e industrial , o re.~to do paiz det;erli em , out:o artigo publlcado no 1'QLume . V1I da
rcr regfdo pelo preceito contido no 2 do refe- reVIsta "Direito". que a Llvrari& Freitu Be..srido art. 2 .
tos edita. O que ali digo aobre. este ponto é
O que o Sr . director do Departamento do rigorosamente verdadeiro. é a .. narraÇã.o. leal e
Trabalho atrirma é. como s~ vê, precisamente honesta do que occorreu : toda t;ersdo contraria
o que eu havia e-3tabelecido. Hão de concordar li que ali se exprime é. falsa. - . .
.que para chegar a este resultaeio, a est& sub5) Por fim. é ainda falsa, ab&O!Uta, tn- I''
m!Mão integral á minha Interpretação, não valia tegt·almente falsà, & a!firmat;li.o ele que, na elaa pena gastar tanta tinta, tanto espaço, tanto bora.çáo ftnal do projecto, eu acabei concordankerozmE'. tanto pavio de Je.mpll.l'ina , dar tan- do com elle. Monteiro ~ .e não elle commlgq .
to.s tratos ãs pobres meninges, á cata de livros O que se passou. foi o segmnte:
" citações. Bastaria declarar. logo de inicio.
Tendo elaborado o projecto, depois do
que eatava de ac-cordo commlgo e · disposto a estudo
attento . dos
papd~; que ~e vieram.
adoptar o meu ponto de vinta. Comtudo . tome- del-o a le:· ao Sr. Montetro. Depo15 de ume.
se-lhe nota· destas declaraçôe!!, que só lhe sa- grand., discussão, que durou ''arios dias, <;on.lll!h!ram depois de duramente castigado pela mi- gw que elle 11-cabMSe acc~itando lou fingln~o 1
nha dla'lectlctl , e .Javre-se-lhe, na deYidJl. forma, 0 que aceitava, com_o .~e _ vera daqui_ ha pouco) o
tE'rmo de bem ''i ver. , . com a . lei'.
meu ponto de v1sta. consubstanctad.o 1nte11'a- ·
O que me leva, entretanto. · a ' 'oltar a estas mente no projecto ela1>o1·ado. Rego propoz-me
<'alumnas, (embora constrangido, porque sinto então que o assignassemos ambos. R.ecusei po- r
que estou nando ao Sr . Rego Mon teiro uma im- lidamente a . ;proJ?OSta, allegando que, homens
portancia demasiada r. são os incidentes occor- · dtgnos. e cavalhell'OI!os que eramos, não . havia
ridos durante a elaboração de.s leis syndiCaes necessidade de firmar o projecto com as nossas
que completaram · o dec: 1.'402·: certo que t>lle assignature.s. Nein eu, nem elle !riamos comlhe~ · dri. uma 'Versão dl!ferente; mM. 0 qtie met~r a. de~telegancla
de_~lterar_ <t~. t~rmoa ela
narre! nos metís artlgoll anteriores é a exore.ssão projecto. approvado por ambo& em condições de
fif'l e honesta do que se passou. Não h.l como .lntemt lealdade:. era. um _gentlemen ·e a,greement, _
modificar uma Unha do que eu dl&e , sem e.l- E o projecto fo1 r~mett1do ao Sr. Falcão, sem
terar a verdade.
.
·
as a~lgnature.a. .
·
·
·.
Ora. bem· Um mez ou doia depol~. ''citouO pàpel do sr. · Monteiro ne. elaboraçA,o
destes decretos foi nu!lo. Todas M suas affir- me, 1mprenstamentr. o proje.cto ao meu exame,
.maçôel< em· relação á redacçã.o do dec .- 2 _381 Era que o~ llldustrtaes paulistas, sempre lrunss_lo. por Isto,' absolutamerité fal~as e importam tentes, h a. v1am formulado novas pro. postas e tive
l'm mistlflcacões nudacio;;a.s.
·
que examlnal-as em face. do projecto. Com sura 1 - E'. · e.&Sim, faJ.3a, inteiramente falsa p:esG. v1 então que hav1a ·l!()ffrt_do elle- altera·
a sua a!firmação de que lhe coube a discrlmi~ çoes de forma, e~tre as quaes uma, que om·
nação do~ elementos componentes cte. Commis- portava numa or;entaçào. inteiramente diversa
~ão de Enquadramento synctical : ~-~ ta discri- do p~nsa:nento. que o havia Inspirado. Esta al· I
m.inaç4o já estava. 110 projecto dl! decrecto que teraçao tora te1ta no texto do art. 3 . Este &r·
rlaborei quando delle dei conhecim~nto a::. tigo estabelecia (como se pode ver no decreSr . Montelro. A aJterac;lo havid!t ne~ta com- to 2 .381) que qualquer das acnvidadea ou propoosiçio, pla:neada por mim e de qu,e resultou a fissões, agrup&das. num _syndlcato complex.o
lncluslo do.~ doi!! repres~ntantes das Confedera- .\ form&do _pele. ~;.eunllo de ·varias categorla.s 1,
ções. !ol feita posteriormente· ma.s della nd 0
poderl dt_,&oete..-se para formar um synd~ato
.p a1-ticipou 0 Sr . ' Monteiro
'
'
esp';Clfico .. . ". Ora, onde eu havia J?GSOO "~'
.
· .
dera d_l~clar-se" !'pparecêra "podera ser d!S~
b) - E tambem falsa. mteiramente f&Üõa. sociada" - o que mudC:'"III. lnteiramertte o ptna afflrmaçáo de que fo1 .sob a sua suggestaçáo sarnento do artigo. deslocando. para o Estado a
que redigi. o art. 8 do dec. 2. 381, Instituindo inicia ti\'& da dis3oc:açlo, que a formula .arJ.iii!,al
uma C_ommlaeào de Enquadramento 8yndical; do projecto assegurava í. categoria . .EIIta altera·
como e ab.."'luta:nen.te falsa a a.ffirmaçào de çli.o nada tinha. de secundaria;· ao cóntTáriO, 'tl•
que esta cotnm:ssao e uma forma travestida ou · nha ·uma signlflcaçào substancie.l. porque marum avatar da chamada Commi.s.!ão de Enqua- cava a distlncção 'lntre 11. asspclaçâo proflll!liO·
drcmento Synd tca.l, por dle presfdldB, incum- na! reconhecida. pelo Estado, corno estabelllce a
blda_. da· elaboração do quadro das acti vidad<>s e Constituição no seu art. 138; e a associaÇio pto·
profissões. ~ts.s ·duas commi3sões são co usas fissional creada. pelo E.ttadc. Era ·a:· pusar;em · da
inteiramente_ dlstlnctas. nade. tendo uma com concepção autoritaria do synd.icato. para a cone. outra, -a nao 8er a identid.<ule do nome. Rego cepção totalita1'ia. do syndtcato.
_
1·1
cpro•.'elta-se dessa homonímia para fazer uma
Ju:gando que a mod1f1caçlo houvesse . slclo
trapalhlce. dtz~nd.o . que e. Commissão de Ell- ordenada ou feita pelo ISr. WaldemAr l"aloAo,
quanramento Syndical. de que fala o art -. 8, ·é . tul ao aeu gabinete e mterpellel-o sobre os mo•
a mesma commlliBão (allás, uma ~u.b-oomm~' · tlvos que o haviam l evado .a estt. nova ort~-, b
criada. para elaborer o ' quadro das pro!isaôes e taçi.o do problema. Mostrou-se surpreso, encuja funoção era Jlmitada exclusivamente a este tretanto. o Sr. l"aleão, declarando-me que .dt
objectivo, dissolyendo-se . por- isto · tnesmo, 1o2o nada 81lbia. e que nf.o mandára fazer ~Odiflca·
que terminaram os seus tra oolho.s. Quando r e- çA.o alguma.
.
dll(l o art. 8 do dee. 2·. 381 não me pa~sou pela
Procurei então informar-me <:em o sr.
cab<!~a a ·mais vllga &Ombra desta conuniss&o Caetano de Oliveira, que era o dtrector do· exdo Sr . Monteiro, nem elite me cteu suggutão pedlente, a quem o p.rojeeto havia sido entre.al[;tu" :a para ella.
gue pau. o e!felto do preparo !lnal para a lU·
E vuda.cte que elle tem a ousadle. de d•- blde. a sanoçll.o presidencial.
·
cle.~a: que fez a rium re!erenc!a.s a e.& ta coiD:Tambem. o Sr. C'aetano mostrou-ae surm~&a<>
e J?Or "nez•nas de ve>~C>S". Ora. esta preso. declarando-me que não a1tel.'ára coisa alaf!~rme.çio e integralmente fals!l. é pua jumis- guma no texto apresentado. V1m a saber. depois,
téne: o Sr. · JUgo Mdnteiro · 11 m~ci m~ jnLo'u que a alteração h:J.via Sldo · felta pelo Sr . .Rego
nl~to, nem unta. ve~ ~tqul'r, quanto mais uma Monteiro .. ·.
de~na de 1·e~es. Não creio que este cavalheiro.
Ora. conveilh&mos. Como se- · explic& que o
ao fazer tal a!flrmaçio, o tenha feito ~incera- Sr . M:mteiro 1anç8$Se mio deste um expementE'. Nlnguem mais do que' elle deve ter plenn diente se o ante-projeeto representasse o penC'On"Ciencia de que está faltando á verdade
sarnento delle ou objectivasse as suas idéa6? Se
E'tou absolutamente certo de que. catholic~ alterou. po.steriormente o texto do projecto, no
praticamente que se diz St>r, ao ajoelhar-se ponto Justamente que marcava. a dlfferençe. enpreparando a alma pecce.dora parf'. a sagrad~ tre o meu e o seu J>ensamento , foi certamente
<;Ommunhil.o, junto ·ao seu confessor, não t~rã a j porque _elle hav1a sido vencidO, constrangido,
coragem de occultar-lhe esta. sua despejada in- con1o fo1 , a dar o _aeu assentimento a dlsposltl-~
fr~çAo do 9" mande.mento do Decalogo ... ·
vos francame1,1te
contrar!os ao seu ponto _de
D!Ase. no meu artigo anterior, que este. vlsta ·
.
. .. .
.
CommlS!láo de · Enquadramento é 0 orgi.o cenEste eptsodto .e ngorosamel'lte, verlcUco. Bm
1!1·al do mecanismo admlnlstratlvo que presid f-ace desta revelaçao. restabeleCI a primitiva reao proces.;;o de enquadramento no nosso 5 stem c dacção. que é a do actual dec. 2·.381,-e dei lm·
syndical. Ella nA:o tem, com ef!eito, coJo af~ medlatame.n te ordem á auxlliar-dactyl6grapha
firma o _Sr. Monteiro no seu artigo, com visível da Consultoria para que não maLS me _comprevençao.
unicRmente a funcção de jul e.•· mumcasse os telephonemas msls~ntes· do Sr.
"excepções • occorrida..s ao Quadro: ao contfa~ Monteu·o. pedmdo-me aud1enc1as ou c_on!erenrlo. tem uma Intervenção geral sobre todo 0 eles: de.,de_ desta data, 1~unca mais o ruebi,
processo do enquadramento syndical. de&de U• para este /tm, no meu gabmetf'.
•.
lhe foi reaen•ada, por disposição ex eua qd~
De maneira que . a sua a!flrmaçáo '!,e que
dec. :;r. 381 (art. 8r , competencia
decid.ir con/erenclou., sobr~ o projecto oomm!g<! 111J1U·
-• obre toda.f a~ ront,.over$14.• relativas li
li- mera." vezes
de~e ser
etltendt'da em "tenll'ali.
caçdo do dec . 1. 402, que é a nossa lei ~P[' a- pol8 que tal a!flrmaçio só é Yerdade!ra at• a
n~c!l da syndicallzação. E'. portanto um orgão con&tataçl!.o de.quell~ eplsodlo. Dahl ~m diante,
de lnterprete.ção geral desta lei organi
g
nem t1ve conferenc.as mais com o Sr. M.on~~equentemente, n~ toda a legialação c~ ,~·dfc0a~- t.eiro, nem mais lhe communiqúei nada do que
Na eRt:-uctura administrativa, é um or Jão hie~ estan fazendo. Picou ell.e dahl _por diante sem
rarchlcan1ente superior ao director do
arta- nenhum melo de in!ormar~se (Ja que o proprio
ment-o, pois
que das decisões e actos Pdeste mm1stro se ~ecusava a
1stol robrs o que ~~
em . materla syndlce.l ha recurso ara ell
r·pa:;sava em Jelação e.os projectos de lei rei!lti
1
<>ando al:juelle obrigado a cumpn P e.
a, d
vos & synd.lcallzaçA.o. mclus1ve os projecto.s de
cisões, só podendo deaobrlgar-se r d~t:u'b~t instr'!1-cç6es e por~.a.rto.~. que as com missões por
encla se em recurso ao mint.3 t
t
f
.
elle coordenadas havia elaborado e ,que, ema decil>lW da Comm.iSbão ·~· r~, e, e re ormar bora. examinados por mlm. e\1 havi6, por cona hierarchie. dos no.s.sos · orgão": !d~7~st~~ft~~~ siderar ma teria secundaria, devolvido ao ml·
constituldoo pare. dar
1·
x
.•
n1stro.
di cal: em ri ~I
app,_xcaç ..o a Jeg:•l_açáo synEi~ ahl. narrado com p<'rfe:ta. lealdade e hod
P m~ ro Joga.· o n_:1nlstro, em se- nestidade. tudo o qu~ ~e pai!SOU rellltivamente ·
~Jt~~1_~~, ~~~ ~-~~~E~dr.~ _._AflJL.._rllv.!.r.~t.o._c:_lo_ie..-..cu1.a...-.A~.~~o.-_~-'-• t=.•~..,:-...-.-.---1---' -+ · ,_ u
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.....,..a 00 ,,.. qwmrllo-aelle del con 7íecim~nto ar- ···ngu-es=~reTecra---rcomo se • pode ver- no
Sr. Monteiro. A alteração havida nuta com- to 2 .381) que qualquer da.s actividadea ou pro-

fissões. agrupa~as _num syn.dicato comp1ex.o
.\formado .Pela teunilo de
'arlaa categortlloll,
puderA dlJII~iar-se para formar um sylld~ato
especifico.. . . Ora, onde eu havia posr.o ~-derA diMOciar-se" ~pparecêra "poderá ser dlS:
sociada" - o que mudc-:a inteiramente o ~n·
sarnento do artigo. deslocando_ para o Estado a_
inicia ti\'& da dtuoc:açlo, que a formula .ar~i.l~al
do projecto assegurava ;. categoria . J!'Ata altera·
çlo nada tinha. de sécundarla; ·ao cóntl'ãriO, 'tt.::
-nha uma stgnitlcaçáo substancial. -porque -marcava a disttncção flntre a asspclação prot!eional reconhtcida pelo Estado, corno estabelece &
Constt tutç!o no seu art. 138; e a assocta.Çio pto•
fissional creada pelo Elltadc. En. -a: -pa.ssacem- 4&
concepção autoritaria. do synd.icato pariL a concepçâo totalitaria do synd1cato.
Julgando que a mod1Hcaçlo J:louves$~ _sldO
ordenada ou feita pelo & . WaldemAr Falol.o,
, !ut ao aeu gabinete e interpellel-o sobre. oa metlv08 que o ha.vtam. levado .a eat& nova orll!n~
taçlo do problema. Mostrou-se surpreso, entretanto. o SI:. Fal<'ã.o, declarando-me que ..de
nada .aabla. e que nt.o mapdára fazer Jn.Ocltflca·
ç!o alguma.
_
Procurei então informar-me çom o Sr.
Caetano de Oliveira, que era o dlrector do · ~x
pedtente. a. quem o projeeto havia. Sido entre.·
ai~ u r-o. a para eZLa.
gue pua o e!felto do ieparo final para a lU·
E' Vt"i'dade que elle tem a ousadia de d•- bida A saneçl.o preside ctal.
·
·
..
cla~a: que ff'z a rium re!erenclas a 65 ta co~Tambem. o Sr.
etano mostrou-ae aurml.saão e por "dezenas de veze.s". Orà e~;ta preso. declarando-me que nlo alter3ra coisa ai·
af!~rmaçáo -é integralmente falsa . é pura iumis- · guma no tex_to apresentado. Vim a 6aber. depois,
tén~: o Sr. - .Rego Mdnteiro · -nmtr.a me ja!oil que a alteração havia s1do feita pelo Sr. Jtego
'nf&to , nem uma. vee ~ttquer, quanto ma. i& uma Monteiro ...
deuna de 1 ' e~es. Não creio que est~ cavalheiro
Ora. convenhamos. Como se- -explica que o
ao fazer tal affirmaçli.o, o tenha feito sincera~ Sr. M·:mteiro lanç&$$e mlo - deste um expemente- Ninguem mais do que elle deve ter plena diente &e o ante-projecto representas.se o penC'Onl!Ciencia de que e~tá faltando á verdade
sarnento delle· ou objectivasse as suas idéas? Se
E•tou absolutamente certo de que. c atholic~ alterou p06teriormente o texto do projecto, no
praticamente que se diz ser, ao ajoelhar-se ponto justamente que marcava. a dlfterença en·
preparando a alma peccadora para a sagrad~ 1 tre o meu e o seu pensamento, !oi certamente
communhã.o, Junto ao seu confessor. não t 3 ra a porque _elle havia. sido vencidO, constrangido,
coragem de occultar-lhe esta sua despejada In- como fo1 , a dar o ~tt assentimento a dlspolitt-~
fr~çlo do 9<> mandamento do Decalogo...
\'OS francamet:tte
- contrarfos ao seu J>Onto . de
DlAse. no meu artigo anterior que esta vista.
Este episodio é rigorosamente: veridico. - Em
Comm.Jsa\o de · Enquadramento é 0 'orglo centltal do mecanismo administrativo que preside face desta revelação, restabeleci a primitiva. re~
ao proces.oo de enquadramento no n 01150 system~ dacção. que é a do actual dec. :l .381, -e dei im·
syndlcal. Ella nA:o tem, com effeito, como a!- medlatamente ordem á auxillar·dactyl6grapha
firma o_Sr. Mo?teiro no geu artigo, com visivel da Consultoria para que ;nio maU; ~e- comprevençao. un1c 8 mente a funcçll.o de julgar mumcasse os telephonemas msls~ntes· do sr.
excepçôes ' occorrldas ao Quadro: ao contra- Monteiro. pedmdo-me audiencias ou ~nferen
rlo. tem uma intervenção geral sobre todo 0 elas: de~de. desta data, mmca ma.fs o I'U~bf,
prooe.sso do enquad:'amento eyndical. deede U• para este /lm, no meu gabtnetf'.
•.
lhe foi reaenoada, por dispo3 tçl.o ezpreraa qdÕ
De maneira que . a sua a!flrmação ~e que
dec. 2. 381 (art. 81 comJjetencia para decid.1 conierPnciou sobre o projecto commigo !nnu, obre tod.IU a~ conh-over$16• relatit'a~t á
í r mera..~ vezes·• deve ser entendida ·em· 'tena'OII,
1111 ~- pois que tal a!!lrmaçlo só é verdadeira at• a·
CGçtlo do dec. 1. 402, que é a nOBsa. lei ~r
n!ca da synd!callzação. E'. portanto um orgã.~ constatação daquelle episodlo. Dahi .e m diante,
de Interpretação geral desta lei organicn e c~n- nem tive conferencias mais . com o Sr. Mon~~equentemente , d! toda a legislação 8 n'dtcal
t.e1ro, nem mats lhe commumqúel nada. do que
Na estmctura administrativa. é um m·ilo hle~ estavp !a7endo - Ploou elle dahi _por diante sem
rarchicament.e superior ao director do De arta- nenhum melo de tn!ormar~se (Ja. que o proprto
mentc, pois
que das decisões e actos Pdeste mm1stro se ~ecusava a. 1stol aobrs o que n
em . materl.a syndical h a recurso para e lia fi- pa.ssava em 1 e! ação aos projectos de lei rei~ti·
can<lo aq_uelle . obrigado a cumprir as suas' de- vo& á. syndicallzaçl.o. mcl\!Sive os projectos de
c1sões, so podendo deaobrlgRr-se desta obedt- tnstr~cçóes e por~.aria~. que as comm!ssôes por
encla se, em recurso ao minlo3tro e t . f
elle coordenadas havia elaborado. e _q ue, ema declblo da Comritis.são -:F:, est' ~e Je ~;mar bora examinados por mim. eu havte , por cona. hlerarchie. dos noS60s · org·ad
co~
te
~!to.
siderar ma teria secundaria, devolvido ao ml·
constituldoo ar~ dar ' - aos 6 ml_n s r atiVOS nistro.
·
.
~
appllcação
a
1eg1.Jação
synEl~ Ahi. narrado com J>f'r!e;ta lealdade e hodi ca l . em piim~lro Jogar. o mmtstro: em se·ct
d
·
gundo. logo abaixo a Çommi~ - d E
nf'stl ade. tu o o qu~ ~e passou 1elatlvamente
mento· -no ultimo 'degrau 0 d~~o t e nquadra- aos decreto.s"Je1s que completaram a lei organttamento <lo Trabal
'
lec or do De pe-rca da ~yudtcalizaç(lo tDec. 1. 4021 . NrJo h a nilda
Comihi€são não l~~ · 5 f~clc _(l~ste presidir, a qw· se possa modifi.ca,r nesta n(lrrm;ão. pois que
cu lar porque E-U.e .118 P~~ll:~ lca9ao _ne.ste par,J-. tudo o qtte d.igCJ nella é a e:z:pres~t4o ltsa e ho11 .
. . SI e nela, nao leva para
nesta' da rerdade ..
.
.
~e ~s s~w\ attrlbmções e pod~res de director.
Vejo agora que não conhecia realmente o
me~t ~b
~.; di!!Ee_ no m~u ai tigo antenor: · o Sr . Rego Monteiro. E a.ttrll.lUO esMJ meu erro á e
to 2 ~ 81 i · '~ 0 mlft:Jtul; • no projecto do de- apreciação do ~;eu feitio ao !a c to delle sempre
~~f des.
oj~r uma Commlssao de Enquadramento. se dize~· temente a Deus e cathollco praticante;·
0
fac\ 1 - P
d lrector do ~partamento das nun.ca poderia considerai-o, por isto mesmo, ca~
em I dad~. cxcepctonpes de Ol'lll?U!.çio e dec1sã.o paz de mystim:açôé!. "Fico vasc11lante sobre ae
<lt> 1 matetJa syndlcal , que ate entAo possUla. elle, com as su.as affirmaçôes sem - fundamento,
tm11 ocando-as para um a cspllera _mais alta e e.stll com a plena consclencl& da.s fal~ldad~ atle'~essoaL rom - ~na R de um _orgno. collegmdo, _firmadas. ou se por \'entura -é victtma de quala damente con·:tltUldo . . Dah1 a ••tuação de _quer allucinação dos senlldoJ. Certos esp.r!tos
u~~rdtnaçáo.. em que de1xe1 o director do De- indulgentes poderiam inclinar-se por esta ultima.
~~d~z:;ento em t.Ace dc.sts . Comm;s.l!ão. E~tta llypothet:e. Realmente, os que privam com o Sr.
<' o de supenondade hterarchica sobre o Rego Monteiro e lhe oU\·em as bravatas e gaboUces, facilmente l'econhecem nelle um esplrlto .fantasioso &.~
fantasmagor!co, que nunca
pc.stç6o, pl.-beada por _mi11l e de que t'eAultou a
tncluslo doo dois representantes das Confederadezz4 11110
çôea. foi feita posteriormente;
pa1'ticipou 0 Sr.· Monteiro
'
·
bi - E tam~m falsa. inteiramente falsa .
a- atflrmação de que fc>J sob a gue. suggestaçio
que redlgL o art. 8 do dec. 2. 381, lnl!titulndo
uma C_ommiaeão de Enquadramento Synd!cal;
como e ab.."'luta~en_te falsa a a!firmaçlo de
que esta cotnmlssao e uma forma travestida ou
um av.atar da - ch3mada Commiuão de Enquadrcmento Syndwal, por <'lle prestdide. incumblda_- da. ' elabora<; Ao do quadro d6.-s a cti vidades e
profissões. ~tas -duas commlssôes são co usas
lntelramente distlnctas. nada. tendo uma com
a outra. -a não ~ter a identidade do n011l~. Rego
cprovelta-se dessa homonimta para faoor uma
trapalhice. dlundo que a. Commlssão de Enquadramento Syndical, de que fala o art. 8, é
a. mesma commlad.o (aliás, uma ~tub-oommlssã.o ;.,
criada. para elaborer o •quadro das prof!s86es e
cuja funoçll.o era l!rilitada exclusivamente a este
objectivo, dissolvendo-se. pol' isto · tne.smo. loco
que terminaram os seus trab6lhos. Quando 1·edl!(i o art. 8 do dec. 2' 381 não me pa:!SOU pela
cabe<'a a -mais vaga !IOmbra d&ta commissi.o
do Sr. Monteiro, n.em elite me d.eu s-ugge~ttâo
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PXpres:;~o in trad uz1Ve'l . un ~tlt"llfll'tl:Sn'l\lill" ·
Por isto po,ler-se-la admittlr, com mdulgencltl, ·
que tod~s estas fantasias que elle conta a seu
respeito e a respeito das ,ua~ "actuações' ', representem um estado de e<>plnto r.eculla; .e não
sejam propriamente a c tos de ma _1e, im ridadf'!&_
conscient_e mente dita~ . De qUalquer forma, nas
muitas ,·eze5 que t.ratel c:>m· elle . rm face Jlas
suas attitudes. 'do~ EC\15 gest os rspe<:taculares1
das sut\5 declamações emphat1cas. sempre tlqu-et
na ·duvida se estava diante de um mysttco, tomado de uma vo;;açã.o mess1an!é~ , ou de um
habll comediante.
rPpre:~entando convencid.&·
m~nte o ~eu papel.
Entreta 1>to,
comprehemlo perfeitame.nte a
sttue.çlo do Sr. Monteiro: a sua attt~ude e logl·
ca. e não oodia ~er outra. O _meu deprlmento
sobre ~ incidentes ·burocrattcos occorridol5 na
elaboração do de<". 2. 381, rasgou o véu ( ,·ejo-o
a ora) a uma serie de gal>Ohct's, com _qu@l elle
~ enteite.va. Na. vérdad·e, nunca lhe poala pas- ·5sor
vagamente pela cabeça Clue eStas d,emsrc~tes
burocrattcas vie~sem a publico, como 'leram· e
a. certeza. deste· sigi!lo. a conhança de que ·eetas
sombras propicias nunca se dlbS>partam. facu!.tou-ihe ·a opportuntdade de 1re sentir em plena
impunidade para criar - p&l;~- 51" um~ stt~~çáo
toda tant_asista. de "imclad.or e reall~a-ctor na
nossa legtsiaçl!.o syndlcal. Eis aht.
-·
Todo o desembaraço e despejo do Sr. Mon· 1
teiro provem _de que as discussões que travamos
passaram-se Inteiramente no meu gabinete. ~em
te~;temunbas, a não ser a auxlilar-ttactylographa
da Consultoria. D. Lyg1a Mendonça Moreira,
que sempre attente eos seus a!azeres. não tinha' naturalmente nen!lum lnlerf'.s&e em acom~
panhar o qua discutiamOI<. TU"ando toclq o
proveito der;ta &ituaç!o. elle ~~ente que pod.e fazer Impunemente as al!lrma<;-Õ@t: mais utravagantes e ta~ em relaçt.o ao que entre lllim eelle se passou.
· l
~ algumu destas
srrtrmações conseq\t
mostrar indtrectamente. a inveracldft.de_ com &
citaçõe!' de factos e episodtos sign!fl~atl\·os.
nu outras. nã•J . tenho outro me1o para dU·
ment!l-as senão contrapondo a minha palavra •
delle e deixando ao leitor -dar a uma ou a ou·
tra Ó credito que mtrecer. O que pos;,o cUzer- é
que os que commlgo prlYam e me conhecem de
perto não terão a menor sombra de duvide. sobre a veracidade do meu depoimento, nem sobra;' '
- - - - - - - - - -·
a fidedignidade do meu testemunho.
__
· os que estáo acompanhando este deb&IA- &Bel' recolher o Sr _ Montell·o ao Eeu ,>erdAdPiro
e!táo, de certo, reconhecendo que ja é tempo ogar. & justa po&içáo que lhe cabe na h1erarchia
de pOr um termo ás escorrenc1as_ doutrtnarta.s ~ doa nOMOs valores tntellectuaes . Elle deve· bem
Sr. Monteiro e ás suas jumt$tene~; de enquadrr.• coi:nprebender.
que, condescf'ndendo em cti'!;cutir·
dor o!flcial. ~áo ha quem nlo Yeja que o · qu• cODl elle, mesmo sobre uma q\}estáo estrict:lelle quer é aproveitar-se desta restea- -de luz di mente.pratica, - de app!lcaçáo de uma lei.-syspublicidade, sob cuja claridade a minha indul dical noasa, (aão mbre direito syndlcai e dougene!& tndesculpavel ·- o collocou, ·parll fazer-e trina corporati\'a. o que seria excessi\'Ol - cu ,lá
pasaetar por estu columnas venerandas, -ImpU·
lhe estou dando. evidentem-ente. uma lmpordo-se na. pachollce ·de citaçbes erud!ta.s e m
tancill peléoal que absolutamt>nte ninguem
~:endo debaix<:> do snaco a. Gesel~tchajttehre, d'
lhe
ct~, I
Vit!·k.andt. embora - co~o o Paula Ney ·- se'
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dor~inho

eleme!ltar de dir~ito corpOl~atiYo lt!•.Em teroeiro Ioga r. em re laçao· a este
impo~to ha l\1\la lüstoria que y~ u contar agora e \
que 6 a heguinte:
D"po!s de entregue ao Presidente da Repuulic.1 o projecto C:e le i RYlldical . ~1ue se haVIa de
êonverter uo c\ec. 1 . 402, elaborao o pela comml~3í\o por mim presidida. ·o Presidente, . antes ele
liano.

sa n ccioHa l-o , o en \'iou á Comiissão Rev1-o::a. que

flmc..clona \ a no Minbterio da Jn~ t!ça. sob a pn·&idencia do sr. Francisco Cam!JOS e ~! que eram
m1m1bros o SI' . •'>.nn1bal 1: re!re, entao consultor
ge1·.. 1 du Repuh:t~a . o Sr. F'emando _ An tun•);•·
consultor daqnelle lllini,terlo e eu, entao consn.tor do t.Iin:.,terlu do TrRhalho. Coube a mim ~er
o relator.
Relatando o pr:.>jecto e conõiclerando-o ~m
face da Con~tit uit.•iio de 37, eu accentuara a ml·
n!1a estranheza por aqui!lo que me pareceu um
lapso do legcslaC!or constituinte, que, tendo at·
trlbu !tlo ao.s .> yndicatos c<.pacic\ade p a!·a !"epresentar. niio apenas os seus ars:ciados, m r..s a totul:dade da.! C<1tegori11s 1etpectiYas e tendo. alem
dí.>lo. tornado ob,·igJ,toria par~ a totalidade do3
mcm bros deElas categorias ou cl: sses as con ven •
( C O N c ·L U S Ã O )
cões collecL,· a~. pactuadas pelos re!eridos syndl·
de que a cada "grupo" do Qu:tr eonY icça<o m :nha. já ex_p1•
em yarios t'Studos, éato~, f!oas e. cntre~an}o. a melo _cami nho , n ao
~.·ea'l>onder &ystemat!camente, u1na que, num pa!z como o n
. de uma. U.o de»· tlanao ll e.ot;;.-1 syndJca,<?.s que Je)Jiesentavam a3
ousà que e.s~va, e ainda está, nll marcada e:~:tensio t en:tor , con1 . uma forma- categv_rias na sua total1dade .d ne1to a. uma trl·
1 honrado dlrector do Depal'tamen~ c;ão econom:c·a toda local . rtgtonal, onde _so buta<;:.i:> som·e toda a catego . !~ 1ern_e~~la
o 'I)·a.balllo; mas, não na lel. Du- agot-.~ comec-am a se desen
e ar:tcu!ar os lia- Esta ·e:·a, pelo m~nos a conclusa<;> _a tua!:se
'entlo basta le1' o lll'tlgo 6 d_o Dec. mes de uma economia
tonal (no sentido redacc:âo do arl. 138 da Con titmçao - d1zia
2.381 na IM'.egra do seu texto: ·
.
que B.-o.::ard dá, a esta ~xpr lio). as Federaçóell
r,~i1:11-.. in~e:·p e!lac-oio cl:rigt~-se direct.amel.
- ...a,.rtigo 5: O agrupamento dos synd1ca- ttevem t~r. ante.s de tudo. ma. base estaltoal. I\ o Hm:~lro I· r~nc.1~Co Ca~1pos, que t!nll~ slc
los em !e4eracões obedecera á: ?nt311ta& reg/'113 Tornar syzt~maticamente 1'11 r-e,tadoal on ~-~· seguutlo e:·a. cc;:Tente. &enao o 1·edactor nni ~
que as estabeiecida3 neste decreto-lei pa1·a o • gíonat as ttder"ções, prlll p.o.lmente a~ !•· uaqncl!e .<tipion~a con.~~itucional, pelo meno.s \111
ct qntPRIILento das acti::idudc' e p r;Jjis;;õe$ ctn ~y,~- ! liera;.:oes de empregados, SE' a. desObedecer, por elos ~·tts win•: tpae.; reclactore:. O Sr. Campos
ct:ca !os .
.
por amor a uma. ideolorla xtranje!ra. as co:1 - nio ;>a ree a conco~dPr commlgo e a 1nlnha in§ un!co:
- · O Presidente d& ~epuil lic~ , <i:ções da no.;u proprla te l.da;de e os imp~rn· te:-:H-.:>Iat;&o .-. re·:idttnd a, cl ;l!~wnr--uue o p-em~-
quau do julgar conveu:ente a•àJ !n' el'ellti~l! tia o r · : tlYos ma!s claros da. -nos · futura est:'1t<.:~ 'Jra men~ o ela.~ q\hJ e:~bor~ ram at[t~el!il" Con t:itnc;ao
.
Seria mesmo ttr&rlal' a.o.s. f• rln· era dar c.:racte:· geral ás rontnhu!q~s r.e! •:lua&
ga.nização corporativa, poderá aut01·Jzar o rec·J- ! •.·u:·poratil'a,
nlleo!mento de tederaç01!s compostas de synd:- ; , IU!Ol! da pl·c.prla organiza
politi(;O-r. l.l.~ilt1:- naqtl!!lle n:·~igo . de m?C!o a obrigar a....t:ategorht
ca · os pertence11te~ a. urios grupo& (slc) de~.,c . dÔnal, tão lnt!mu aáo aa ~ e~ÓClll qu ' ex h-~ toda a contribuir pua a con.stitulçàa.~do ~un<lo
que a fedel'ação por el1es fo1mad;~. 1·ep1·es,ente, 1 ~em enu'e a. or. a.rn~ar;,H.o qal-oorp.· o1:~tlvl<. e do l(l"lld!~ato res.~~cti·.-o . o:an• ", ,.., _mmha. msu.pelo men011, dois ter.l)os dOI! .Sl!,Udica_:os o:f(,sljl.l- ' a ~~«> . ~.a~ltu~...U, . lll:stitum ••~ n"' tenc:e, tomo:1 t-ntão dt\ Con:>tl.uiç"o c leu nomenLe reconheddos ru mlll:s d~ dols annO& mzm • Car<a de 3'l'.
·
,
· --;~
vamente. com gt·audc 1\ttcnc:"o, o ~:rt Q138, que
m esmo E3t~&do e sejam •.ae.; •·yr..dlcatos e.ttlnen..
.\
.a.;!>.!im f.l!spôe:
tes a uma mesma seccão da J:cono~~a Naci<JIV
. " Art.- 138: - A associação p•·ofis.siona! O' I
na! (Constituição de 37, a1·ttgo á7 t unico, al.
aynd 1il.il é Une . Somente, poró.-'0 o syucl1cato
A, C, D, e -E) •."
.
·
·
. ·Tod&l! .estas con~ : deraçõea mostr·am _ que o r,•;;uht':mentr- reconh~c;,lo pe lo Estado tem ,\ireJto
Como 111! vê, o enquadramento dos syndica- enquadramento ,&ynd1cal du noasas actl\'ldades de reprwentu;iío do.s que p:.rtJclparem da catetoa em federações se realiza. da 1~sma 1orma e e pro.t:ssoes, longe de ser wns. couu pre-:i_l}:er - goria dt> p~ociuct;ão par.< que !~i consti.u ido c de·
seo1.müo os mesmos criter:os com que se realiza :il1inada na le:. isto e, longe de. e!tar :pre -ttxad o -render-lhes cs direito:; pe:·ante o Estado e !li
o ~nquadramento ~ynciical das activ>dades e p!·o- no Quadro !!as Projisl!óe3 e Aotlvidadu, e. um~ out:·as a soci:\l;.>.?s pro!is<;ionaes, c3tipular ccr~
f!ssõel"'""'" Çll'a, c.omo ji vimos. o .enquadramento <;OUsa vniave!, assumindo esta ou aquella fo"- tu.c:os cvl:~ct!vos ele tra'nlho obr!ga-wrios pa1
destas -.,_Jo pode obedecer (Já e deiJloU.Stramo~ ma, ·c m1fonne a IUitor!dacle que estiver pres!- t(Jdos 0 •5 s;.:u.5 associ:ld os, impor - lhes con c1tb.
sobejamente) á, appl!ca~ão systemat1ca da re- d!ndo 0 prcces~o do enquadramento ten~:~- e'ta çõe~ e ex~rc~t· em rela,,à·J a elles func;:õe3 d'
~~;ra de qu~ l'\ca da 011-th eg or :~, deve <:orrespond"r ou aquella politica syncttcat 1!- -r!!al:zà.r . Como o gadas de pod'!r puul!co".
·
um syndi"t ; ao contral'io. fóra dos . granlies mesmo . Qtiatil'O de PrO!bs6es é Actlvldades . tal
E obs~!' \'OU: - " 0 tributo é gemi para a C1lcentros in~ l·iat:zados do &ul, esta regra tem cómo o ap!'rovado -pelo decreto ~.381, a rst,:--1~~ tegorla toda. o qtD he. é uma :mprecisão de re'q ue ser P~. )- margem, si não qul<!er~os sac~!- tu~a da llOSI!a orga_n lzaçio profLsslonal po:le:n. dac.ção , o u~·es do 1·erbo . impôr não ~:e re fe re :\
ficar a ef!1 ~'cia da nosu _1.1rgan!z~ao syndl· ofterece:· uma apparenda ora extremamente palavrJ. proXJma - assoczados. e, s1m, á. exp:·escal de 10 & u . a uma · ldel.Jogla. estranha á3 s!mo! !1lcada, ora extremamente complexa. si a 81.:~ remota "dos que participa1·cm da categoria
nossas realld~ s e ás . nossas possib!l!dadea de orientação adaptada para. o agrupamento das · da producção para que foi constituido".
De
orgs.n!zaçáo. ll. , o me.smo h11. de occorrer (SI catheft,or:u em synd!catos ~ •!us synd!catos em modo que o te:..:to do art. 138 de-;·e ser to mpr-. a Lei SyndiC.\1 fo1· obedecida); com a. org-aniza· 'I f»d.erar;iies fõr a · do actual .... :·~tor · do Depar t.t-· 11 enciido .como se disouze:se: "somente o ,-,ynçi.o das associacões de 2° grau. Estu es;;oclaçóe~ menta. ou a.· advogada pela l"ederaçã_o rias In~ dicato regularmen te rcêonllecldo pelo Estado tP.m
de 2° grau ta.nto se P?derão constituir por. p.:-o -- dnstrlas ele São Paulo, com o Sr . S1momen a. direito: a) de rep resen tação leg.:l dos que p arfi;sões connexa,, (e sér1a o ~a~o. da l'~gt·e. ac1ma l • ! i.-e nte, ou aquella que ,·enlw expondo . e que _é tlclparem da categoria para que foi constituído;
como, mesmo, por proflssoes tdentt~ tal-~ a dos dem·etos · !.<lO~ e 2.381 - Isto e. d~ le! . b) de defendr-r-lhes cs direitos p e:·a nte o Estaclo
qualment~ como acontece com os synd.catos.
Po nlla. a, d'recçuo do Deparvamento do Tiaba- e as ·outras associações pt·o!i:s!onaes; c)
d<1
Quér dizer, para artnJ.menta_r com o exem- llto nas mãos , por exemplo, do Sr. Lodl - e imp<?r-lhes contribuições".
pio . do meu artigo precedente. tantó poder\'1 \'e:· -se - h'l logo com6 a estructut'il- &yndlc.e.i of·
Esclarecera-se assim 11. amphibologia do
haver. wna. Féd.eraçiJ.o dos Trabalha~.ores 1148 In- ~ fe~ecerá dentto em pouco um aapecto inteira- texto constitucional. o noyo estatuto pr. li tcco
dtL3trtas d.o Ve3tuarto, congregando todos os sytt mAnte differente daquelle .:11~~ e~.stá offerecenjo criara, de facto, o impo:;to syndlcal, que . existia
dicatO$ d·l& proflss6e.s co:cprebendidas no rer-e;~actualment!, Lod! organl~rá logo (aliás rlgo· na legislação itallana e que era pe~Ieltamente
d_o grupo (lndustrl~s do vestuariQ) • como P0
t·osamente dentro da lei e 7ogand.o com o mesm,o Jog!co, em face das novas attribuições conter!·
l'la. haver federações espec1_alimd4s, de cada umB QtLadro) !ecleraç6es-omnibus pof todo o Bra.s1..· 1 d~· aos •ynd ica'os Imposto de n a tureza ob n ·
du profissões com.prehett~.rdas no nfer!do grupo. Em {)ada Este.do em Yez das H !ederaçõe.; , que g~tolia e' pttbl'~a . port anto· não stmoles con·
Assim: Federação dos 7'rabalhadores na Inrtus- 0 Quadro est11i><llece pàra u actividades lnüus- n-!oulção
pr iv~d~ ., de 11 1ture7;. vÔl1Lnta ria
tria de Calçt>.d08 ou Feder4.tf.o dos TrabaliLIId.P · triJ.es, teriamo!l apenas um1 - a Federação -Es- pre-tada pelos a ~soc iddos excluJi~ am~nte Nest~
re! 11a Industrta. de Ch~&peo!. Tudo Isto seria. ta doa! da rndustria. como UIDCl se1·1a. a Feder'.l-~ • "
.
.
..
~
·. •
perfeitamente legal e estaria cont:do dentro da cão ara as a.ctlvldades commerc:aes _ a Fede . s,ntldo, 1etund1 ~n~a? o a1 t. .,a_ do pt ~j-c t o ,
d!sposlcáo expreaea do decreto ~ .381, como já ia 9
E&tadoid do Commtrcio. .
dando-lhe no a 1eaacçáo, que e a qu, tem
estava· no esp!l·tto da nossa leglzlação syndlcal, .
o mumo, Já 0 vimo&, aconteceria com o en- 'I act ualmente ·
.
·
,,
neste ponto lntzlramente d!.•t!ncta d«- legilsla.· quadramento individual dos prot!salonaes em
Neste tempo, mantmha eu uma_ coll l bor?.çãc
çií.o e doutrina synd!caes dos ital!anos-.
ayndic1úos. Tambem conforme estlvessl!> na d i- perman~nte no Uorrew aa Ml4nha. Nun1 doa
o no!so eystemas syndivll é el!ás, neste pa~- reccão do Deputamento do Trabalho es te ou meus art_lgo3, lntltula clo: Pode r regulamentar e
licular. de um latitudln-vtsmo extremado, Jnte.- aqúelle orientado:·, a estructrura da nossa or- poder trzb·uta11o, pu bllce.do nos começos ele 39
t'11mente rebelde i regra de que a cada grupo ganizac:ão ·svndlcal. no tocante ás assoc!aç6e.s do tmuii:> antes do !:.:·. Rego Monteiro ter nascido
·:ma fede·r açáo. E!le permltte com ef!elto, que 1" gra'í.l oiferecerla aspectos (lh·er~os.
como pr esiden t~ da C.Jmmissão de Rcgu!amcn·
"· processo de agglutlrtaçlo ,!ed':_rativa se realLSe
Logb, quadro- e B11qWidrtJmento não . são a taç.io do M_illi~terio elo 'l'r~ballla) , es-creY!~ sobro
dt:ntro de mn campo de ')SC ·. !~ra o que vae de.~·19 meama. causa. Longe diSto: sio· causas c!Jst!nc-_ es ce ~pl.s-::>d1o r;a.ssado na Commt:são Revl30ra e
I as !ederaçõe~ especlall_zadas (_artigo 5) •, como tas. um é estatico, outro dytl4mjco .. Um é ape- s:;bre a interpre tação da da pelo Ministro Cam•.imos, ate ás fedel-a!)oes-omn!btts,
ple.teada~ nas uma cs•alogacáo, on ·~'!,;.•,!dtlcaç;;. 0 ; ou di;· posao t;:xto cto an . 138 d a ~Jon 3tH u!ção. Deixei
p ela Federação _ das Industrlas de São Paulo criminac:a<o .!elta por criterlee. meramente t~ch- , <'nt ão_ claro o caracter publico da nova c.c•nt.-1tartigo 5 §. unlco) e que deu mollvo a uma d1s- nlcos lfe p r ojissõe& e actWicl:ttdiJ3; outro 'C um ' bu!~iio exigida pelo art. 38 do clec. 1.102:
cussão mlnl1a com o Sl' : J!!UI'otldo Lodi por esl-1 pr'JCesso asso::l:lt:vo, _rico dl! substractu11:1 p.; y- ,
- ··o legislador c-vnsL!tuinte ele. 34 . - di.' se
folha. Porque o ~- muco do artigo 5, aclmll t'bo!olll~o e soéi(J!og.co. ~o desenvolv .mentÜ' 1 eu - in cl!n a\·a -Je parJ. um a. concepçao liberal do
transoripto. pr~v6 JUstame-nte a hypo l hese 11-ss l!empre o~tiece á 1nsp!raç
d~- uma polit:ca: ; :-yndic:-to cto syncL1cato como a s&o claçiio d~
!ede:-açóes·f:!1tWtbus,. auto1·1za,~~o a ~lt& ~onst': _ uma politlca 6yrl4ico.l, ou uma polltic.l_ soc~a!, · "in~:t o prit'ado; :.o passo que o de 37 tomou
tuiçao medJant~ cet t>ts <:oncl .~-oes. O~a, a., feilt
ou tall'ez ml!srno uma.
Ut~ca constttuc.o- • ,,t'lentac:ão dlífercnte e quttsi oppo3ta - a do
1:ações-omnib1t! síi.o o que
de mal.ll
o :go po!itida co"! ti
ott41, poriJ,ue. n•> , -<:•trldicato de c.ire1to publico, lHo é, exercsndo
a l"egra de que -a. <:ad~ grupo do Quaclw cmres : rt'gime da conl!tltu!ção de
, ,- o · entt·elaçamento 1 !ttncções de a.utorl~aCle publica e canegando l\
pond~rá uma. Fedel'll.{'>tO. ·; .
. 1
a. l eu<re
:,ub-esh·uctura sy ~ e a super- e >- ,-e:.ponsabilld~;de 'do exerclcio de praroga.tlvas do
Na ver<llde,. si . esta JegJaCo!ore
~n c~a -: tructura polltlco- adminisb ..,. é tio profun - I 1-J&tado. Entre eshs attrlbul~õe~ · ou prerogat iv'.s.
11
ere ç 0 uaá . I tlo que l!&!·la l'ftlmente u
.llbOil&elencle t!·ans- l ctuas são c.ulminantcs pela bUa importancia e
prevalec<>x, t.er:aTos, na
clonal da Incmstt.a. dt: acc6rdo com o Q 1, 1 0ti 1 to:.-mar & orga.nl:j!&Cio. ~eata : ·1mport,&nte 6Ub· : pela .sua rcperc.ussão sobre as categorias p rofH·nada meno~ de 1t l"ederat)ões de empr~gac.lo es
estructura syn ..Ucal rt'utn a1
C81nJld" d~ spo•·t · ~!cnacc : ·quero me re:-e.rir ep pod.rr rrgrt!cunontar
1~ federaçoes de em:;~regados, corre~pondentes 1 para. ~flrienciu ' ele c
s ptu.amente! e ao poacr ldbutltTfõ. vm: c cut.ro -reprttcnt'm
aoa 1~ "gr)JpOd" de empreg.tdo«-:~ e aoa 1t de em· technlcoc
: ' pro{!~ ·. l faoulttqd.el! do EFtQ40. M nstertdils
por tiia á e
prep.dos, em. qne o Q\·uul~o ctaSI!!tlca.1 as. cll~i<
'.ihltla.
~ fl\tilDCli!JPifJlr- 1'Íietepaçáo, a. asSOét~g'6ea proflulonaes".
11•1
actlvldad.es . • prefiJ.toes 1n_duetr J.lld. O •. -~• a - -" eflq:,t:.·~· ereto C!UI! nio era~rec!so mala para .:&eixar
ullõ «e ~o . o c.-raclter
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Logo. aftlrnlllr como faz o S r. Reco MDn ·
telro, que no no5so sy.>~em:o :>)'lld<C&I, o t<-glme.
dominante é ele que e. cada grupo oone.&pond·l
uma !edera{áo l- f;,.zer uma. aft!nnaC'áo que uióo
ex~Jtl111e de modo &ll(um o ..spl.r;t.o da . 1.-1 ~tyr.dl ·
c.t!. nem a Vt'ruat.le do S<!U proprlo t"xto. •
E' certo que t-Jtes pr!'~itos da Lel dll SynJ!call ~.a~:io, tanto os r:lltlvo~ ít Ol'&anl.,.. c:;j.-,
<los s~"lltl!(.:.to->, Cúmo os relativo.> .á.s FeCleraçoer,
podem v:r a ser htnl :~.tlas .
.
Nós já vimos que, piira. rull~ilr a ldba r\<!
que a rada t·a.tli"s"rla. -lo~\ e -~:<té'•1•:i.l.k.,mtonH:'
corro:~pondei· um synd!c..._ t ~,. p, ,d ~<l' -sei h a- -!11 nritr
mão tlo e:tped!ente da dllatllçlo· da Que ten·t·
torlal dOS syndlcatos. jA. que a determln.tçli.o.
desta base é faculdade exl'lu:lva da autorl<la·
de ndmlntstre.Uva. (decr<' ~,O 1.~02. ürr.lgo 3), emi llora com Isto se st~crlfique . o que ha de essen1 ela! na propria. ussoc!açlio syn<Ucal. Isto é, o
e;;pirlto t\ll solldar~edade pronss!on:tl e .~:ocHtl,
que só o, proxlmidQde gel'a e de .. envol~e. D;,
mesma forma, par(L reo.!ll!.llrem a <>U >l regra no
to::ante 48 (ISSoclaç<)es de !:! 0 g1•au (Federa~ó~s).
de modo a evitar a constituição das famr;:;as
l'ederaçõ~s-mr..ntbus, poder!& occorrer 11-011. enquat.l.radores do Depart1mento do n·abalho o Jresmo llxpedi~nte: dilatar a base territor!at. ólls
Federações, Impedindo a formação de ~'eàu!·a 
ções de base estadoal pela adopçio do typo de
!edeJ·acões inter-e.,tadoaJs, r<'!;1cmaes ou naciúnaes . Comprehende-se: como; por lei, as Federacões-omntbus só podem ter uma. base estldoal ,
si -!lxarmos ás Federacões · uma base in'ter-e.~ta •
doa!, ou regtOnal, ou- nacio11a1, as Fedea<"ões·
omnibtfs não ·se poderio constituir - e as PS·
p3ranças do~ Sr!t. S!mon;;en e Lodl serão lágradas. . .
·
Tudo hto. porém, seriam expedientes que
representariam verdadeiras burlas A lei, tra'nt.l.es
ao seu pensamento ta:utlvo e Inequivocamente
expresso.
· · ' :
Nlo ful · favora.vel, como nlo sou, a oon.~~tl
. tulçil.o das Federações-om nibus; mu, é tambem

rJe\o declarar que, n esta m!nlla

~ll?fiiCli~O 1t{l:l11JCI.f• orma 1140 · -·- idêaa do Sr · Rego Monteiro n to vae
~ynil!.:o.lo e3pe~:.Jfco, cteS441 u• 01 n~o 6-,n't!J..m li desapreço pessoal . Estimo-o sinceramente e

80_Cill i•S<!

do

('ilto. :. _ll•IZO clat t.::o:nmi!lll . 44, Bnqui4rall'ter !:11- dos que se ~l!stam entre os que mais o admiram
Syndi!'a.l, orr..reça p06s!DUICUM -de \'ida assoe \to
~ada. d:st~. entretanto. me Impede de con
Uva tP.&ula,· e de ~el'àO .IJ:iill* ef!iclent~··, !a· I slde!_al-o - nao. em mater!-'1. de c!il.sstjtoação de
I"to ll.<J.!.tra qu& o t*«!esiCT do enquatll
1 prOJISs6e3 e uc!tvtdade3, em que se revelou um
me11to ,,He•·ere. r.o llOiliSO sJStema. synd!cal. u j ·a- ·1 ex ~ellente _technologlsta, mas em meteria de
extrema mobU:datle e flulde!B, lncompativel ct na ellq:•adram-nto •yn :ttca! - um es~lr!to fóra d-~
a, pr.,·c.lelcl'llllll .. <'!l.O do~ que presumen1 que l/l!~m reallclade e um tanto m~tnphys:co, que pt·eclõ'l
i/to e . el.<qltllàlo.~' e n/ o · st.o a .m ésma causa . D 'fi..· I' ~e~
· f~nt!do pelo~ orgãos
ad~imstrat!vos, ali
mais, tanto as cate&or las syndlcai!zaveis 11 ,~ - " 0 15 t u idos justamenLe pare es,e fim .
0
utílo ilnmub:ll?.llda.s na clU!l!Ucaçlo do Quaci. "'
.
•
•
que a. l,ropl'la. lei, Isto é. o decreto 2.381, nci 1
Oltve1ra V1anna
~tu ~ortl go 2, pet·matte á Cbmmlssio do Enqua- ·
dram e!Ho Syndical <l<'~dobl·ar determinada categori~t do Quadt'O em sub·àlvlsões, isto é. em
novA~ categoctas, ll lio prt:tls tas, ne111 <lescnptas
110 Quadr o, categor:M que passa!·áo a formar
110r os syll d.icatos.

Diante disto, é evidentemente fechar os '
Qlllos á nalidade, dar por não ex istentes <ltspos!ti\'OS d"' lei, expresso.;; e taxativos, d~ clare:t.!\
meri'ci:ana. pua se vir a afflrmar que . no noss:;
s~stema syncU«l, o enquadramento das protls·
soes e actiy!daües se confunde oom o Q11altro da5
1\\Pzmas pro!lssóes e actlvldades. ·
Esta confusão ou Identificação se dá , sem
duvida , na Italia: lá. o CJ.U!ldro ducrlminatlv ;
das profi.Uões e actlvldad.,. e .J enquadramen~c ·
r~spectivo se <;Onfundem .,. · ll~!l h a. como sepal'a<
um do outlo. Os juristas do fascismo pre-rte:aminaram o enquuh:ãm~n:c <'entro de uma dctel·mina·da classificação d e actlvldades e proflssGes e toda a estntclura.ção syndical se pt·oces~ou- de &Ccôrdo com es~a organi~ção pre-jixada .
.l..li, é justo que se diga que o enquadramento
e o p1·oprlo quadro !
.
Entre nós, toda. a. legislação syndical, desde o decreto 1.402, que é a lei ot·g11nlca. d a.
synd1C1lllze.ção, até ao decreto ~.381, que, ao approvar ó . Quadro das ProfiiiSões e ·Activldades, ex·
peeilu simultaneamente u regl'ls que deviam
p~esldir a utillzaçio do dito quadro para eftelto
do processo de enquadramento, visou justamente estabelece!' esta dtssoelaçio entre quadro e
e.nqu!J.dramento; mostrar
que a Jdent!flcação
entre quadro e enqua.dramento é contraria
á. nossa tradição syndi<:al; que aquelle é apenas
u ma -base technica sobre que se deve· apoiar
a pQZitica do enquiJiti'IJmento, · que. - - ora
aiuntal\Cio, ora dlvtdlrt.êlQ, 'ora sub-dividindo,
- procura ·.claptar u noasa;~ul\trlde.des d!-

~ -~~· ll!lt.tP~

"·!~~~

o edi!icio da nossa organização syndical-corpora.tl \'a. Num paiz con1o o nosso. onde pode caber quasi tl"inta Itali&S, com uma cstructur.~
economica e p:·ofissioual dcsiguallssima, che:-J. de
demlvelamento profundo (onde , ao ;ad:> de
grandes E.;tados, como Sào Ptl.ulo com um p arque
industrial ·dos mais de.senYol Yidos e differenci ados, encontramos' Estados, co mo Amazonas ou
Par,\. seml-d'spovoaclos. ,,tltbtrlal e commc:·clalmente deficitarios, ou aluda Estados, com•J
Mattto Grosso e Goyaz. que são apenas vastas
regiões geographicas. sem nenhuma expressão
signiflcat.lva como centros ele actividades industrlaes ou mesmo comm~rci,\es); ntun palz
como este, querer como regra sys~ emat : ca , CJ,flC.
em ma teria de syn<.l-i.cali zac,i ·:>, a cada cate~oria
economica ou profissional technic~mente especificada no Quadro, sempre cOJ-responda a n m
synclicato, tal como occone n a ItaJia. é r~vel,n
um a indiscutinl au ;e nci·• de senso objectlvo ela;,
no,sas prop rias realid ades.

v
Em ma teria ~e enqÚaclramento syndical. a
verçtade é que , o nosso systema aclmlllistratlvo,
o ór gão mais Importante nao é o dlrector do
Departamen to do T rabalho e, sim a Commizsüo
de Enquadramento Syndical. m stl t ulda pelo artigo 8 do decreto 2 . 381. Est a. Comm issã o tem
funcçóes da maior re!eya ncia . Ella é que dec :de
ns controvers!9..'! suscita r!-.3 ,.< la applicacão tlt
Lei Organica d a svnd:0allze.r:ü ( de~reto 1 . 420 l .
Ella é que reve o 'Quadro das Pl·ofissões e Acttvidades (artigo 7) . Ella é que determin a a
d !mensão e a,; c~ rac\erist:cas das empresas artezanaes (artigo 6). Ella é que resolve sobre a
sub-divisã.o de cathegorias ,•.v;ec:~:cll das no Qn >dro quando julgar neces.E!U:!o ao proces.~o do enquadramento (artigo 2) . Eila é que julgá ad·
missivel ou não a desintegração dos synd:cato.>
C(•mpo;;itos (art igo 3). Funcçóes -~s tãs que a
tornam o centro de gravitação do processo elo
enquadramen to, um yerdadeiro org~ o ele equll;brlo e ponderacão. peqU ll .l. f ,c..sen1.h léa onde "-='
faz ouvir a \'OZ não apenas d~ dil<ector do Departamento, mas a do~ technicosf
·d o M' ni,ter:o
e das clllssas Interessadas pelo ór
dos
das suas re:;peéCvu
u!ede
0

urn orgl.o.
t :)(la. a respon81lbilidade do
pr~ do enquadramen to profis.s!onal e new•
untl.do l'edigi o artigo 8 <:o dec r~ t o :1 .381. Eb
a geneee da Co::nmissão
do
Enqua(irnmcntll
can~g'.lsse

synd!c-~ 1 .

Por isto me2m o. semp:e m e p a :·~ceu estranhavel que estH Commissão. qu e é um orgão
central do proces -o do enquadramen to e sem a
qual nlo se compr~nde que estejamos a atiapt~ r
syndlcatos ao regime novo ou a. rec onhecei-o~.
J!ó agora Yiesse a. ser constituida.

VI
N:i'0 quero u ltim ar es~as l inhas sem umrt
consideracão:
.
E' pár.3 obsernn que h a um certo eqUivoco
na affH·m·lcão do Sr. Mon te iro de que lhe couoe
formular a- conceituação do impos to syndtcal o
do Ee\t canct:.r publ:co. Em prim ~ iro logar. este
sentido publico do impo<.to syndkal quem o defin:u foi o legislador, muca au tondade paB o f~. 
zel· . Em segund~ Ioga:·. este cal'acter publico cl~
no\':> imposto. cnaclo pelo art . 38 do dec. 1.40e um a coL.'. que se encon tra t' m qu al quer tratadozinho eleme!ltar de dir~ito corporatn·o lt!•.llilno. Em terce iro Jogar. em relRção· a este
impoeto ha uma histo ria que \'~ U contar agora e J
que e 3 ~oeguinte:
D ~ pol.s de entregue ao Presiden te d a Repu .. 11
IJlic.l o pt·ojec to de lei syndical , que se l1av1a ele
éouve rtet· 110 dec. 1 .402 , elaborado pe la commi:;Ji\o por mim p re> id id<~ , ·o Presidente, . an tes ue
s ~tn ccion a l-o , o enYiou á Comiissão R evl-o!·a . C!ue
fnnc;ciona\a no 1\'Unbterio <la Ju~tlça sob a pre&idencia, do Sr. Francisco Campos e d ~ que eram
nambros o Sr . .'>nmbal }re:re, então consultor
gel':.J <In Rep t:J):i::a . o Sr. F'ernand~ Antun')~,
con$Ultor daquelle Miu bterio e eu, então consu ltor do i\Iin:.terlo do TrRhalho. Coube a mim ~ er
o relator.
Relat ando o pr::>ject o e consid era ndo-o f'm
fa ce da ConsUtui<:ão de 37, eu accent uara a m inha estranheza por aquillo que me pareceu un1
lapso do legcslac!or constituinte , que, tendo atulbulclo ao.'> synclicatos c;;pacldade p ara J•epresentar. niio apenas os seu.;; a~s:ciados, m f,s a totul:dade da3 o,rtegorias te~p ectiYas e tendo . alem
dblo. tomado ob:-igatoria p ara a total1dade do~
membros qestas categorias ou cl:.sses as conven( C
N c 'L USÁ O
cóes collecti\· a~. pactuadas pelos referidos syndl·
O princ!Jf õ de que a cada "grupo" do Qua~ eonYicçõ.o m :nha. já exp1·
em nrlos E-St udos, cato~. ficas e. cntre!a n.t o. a melo caminho, não
dro deve fi~
tf,·ea)>onaer aystematicamente, utna que, num paiz como o no . de uma. t!.o de>>· c.lanao a e.;;l zs syncl1ca.<?s que 1 el?resentar·am a3
feõ.en~çio_ é] ou.-a que e.st~vá, e ainda. está, ná marcada e:~::tenslo terr:tor , com .uma !Ol'll13- cate gvnas ~!a sua totaltda de .d ne t t~ a. uma trl·
imaglnaçaol , honr.W.o dlreclor do Do!putamen- ~ão econom:c·a toda local
r~gtonal. onde só but a<:a~ sonre toda a c at-ego .l r~
1ep1esenta
lo Naciona{ lo 'I:l·a.llalho; mu. nio na lei. Du- agora começam a se desé
e articular os lia- E.sta -e; <~. pt'lo m~ nos .a. conclusa? _a tlrar:se
vld.l. o Jeitr. J entlo basta lei' o artigo 6 d_o Dec. mes de uma economia
!onal (no sentido redacc:ao do ar t. 138 aa Con tlltuçao - d1zia
2.381 na i lrtÃ!gra dO seu texto: ·
q_ue B:o~ard dá. a esta expr lo), es Fedexacóe~
Min ln inte:·pella~áo <i!rigi>se direc t,,mel
- ".l,.rtigo 5: O agrupamento dos syndica- devem t~r. antes de tudo. ma base es~adoal . s.o Min'~tro F r:1nci:cco Campos, que tinh3 sl
los em !ederaçõe:; obe:lecerá. ot melma& rtgl'lls Tornar syst.:matic<~mente 111 r·fMtadoal ou ,.,.. s ~gu mlo r:·a. cc.;~Te n te. sen~o o 1·ednctor 111\1
que as estabelecidu neste decrelo·lei para o • gional as !tder<4ÇÕe&, pda p.almente a! (~- u«qucl!e <iiploma eo n ~~ittlclon al , pelo meno.s u
clqfllDtl m ento das acti t' idudc' e p rJ{iss õe! un 3Y"· ! liera~oM de empregados, at 11. desObedecer, por tlns saul p:in·:ipaes reclactore". O Sr . Campo&
r1 :ca ios .
.
I JlOl' amo1· a um• ideologia xtranjelra, as co:1- não :>at·ee. a conco~dH commigo e a llllnha in§ unico:
- · O Presiõ.ente da ~epuiJlic~. I u:ções da no.;u proprla re kla;.de e os imp~rn· t ~ :'!l l'~la~;ào e, :·a·:id::ndo, <l ~(laro UN!lle o pen::t ..
quando julgar conveu:ente ~·:.J !n' :reBti1!8 da or·: t!Yos ma!s claros da -nos
futl.tra est:·u.:~'..lra men;o · uo.~ """ e :~l.>orsc·a m at(uell>t" Con t!tltiçao
gani-a~.çã.o <;orporaliva. , poderá autorizar o rec·J- i ~..,:·porati\·a . Ser!•. mesmo t . rarlar a.o.s. f•rln- era dar c~r.wte:· geral ás contrlbulc;bes r.ef 4;lcla~s
nhecimento de !ede1·ar;~s compostas de sync.l:· ; , lplog da p~·opr~a organiza
polill<:o-M.L~lltu- naqualle a:·~igo. d'-" mJcto a obrigar a,.s:ategorla
ca ·os pertencente! a •a rios grupos (.!!lc) eles .,r, • dona!, tão lnt!mu &áo aa ~ rel~ qu' exh· tQda a contribui:· para a con.,;tituição '-<lo tunrlo
que a federação por elles !o1 mad;~. upl'esente, 1 :·em entt'e a Ol'l~ !:np{to · !ilJ !;1.1-corpot·a~lv:.. e do nl'lldi~ato .re.!)ectivo. o;au•p , , ~ninh .. lus!Apelo n1en0ll, do~ ter.cos d<M sY._ndlca:os ofGII:l · • a o~iz&.r;&o . *.:ut~lttt<>ki...i1, · Sll$tliuici~~ n• ten(::a . tomo:\ ~ntáo da Con;5tl~uiç.i o e leu nomeALe recollbC'" lclOs lla mllls de dols annoa 1ltl11~ • Cl\l'•a de a't.
· ,
· .• ~ ·
nunente. cem gt·audc attrn<.'.to, o tn-t -t]l 38, que
m esmo l.'stado e sejam '.ae.; •·yr..<!lcatos a.tUnen..
.·•
a.;~!m qlspóe:
tea a uma mesma secçio tia Econo~·a Nacl'J·
IV
. " Arl; 138 : - A associação p•·ons.s!onal O'l
na! (Con.stitulçiio de 37, a1·t~go á7 t unico, al.
aynd 1bal é line. Some nte, poró•::O o synd1cato
A, C, D, e ·E)."
Toda.ot .estu cons:derações mostram que o r,"•Ula'.·mentP reconh~c;do pelo Estado tem dil·etto
Como se vê,' o enquadramento dos syndica- enquaõ.ramento .~;yndi cal du _noasas acti\'l~a.cles <It rep rvent:.r;llo_ elos que part_iciparem da catetOA em federações se realiza. da l'l:l'tSrna. iorma e e pro!.ssóes, longe de ser tunllr cous.t pre-.:te . el'· goria. de p-:-oc.uccao par.t que f~l constJ,u,cJo c ele.·
segtmc.lo os mesmos criter:os com que se realiza n1i11ada na !e!. isto e. longe dfl. e!tar pre-ti.I:ad() tender-lhes c 8 Íllrelto3 p~:·ante o Estado e '<
o. et;qt~dramento ~yuciic~l das actindade~ e p:·o- no Quadr o t!as Profissõe3 e Act'1v1dades, e. urn:l ouhls a_ ~ci'.\ç0o?s p roris;;iona es, e3tlpular ccn
fl~sae~ vt·a, como ji v1mos .. o .enq_uadtamento
cOlt~a vana>e!, a.ssumlndo esta ou aquella. fo •_
· t r 11 c:os ·cvL€ct!Yos de t:·aO)alho obLgatonos paJ
destas ~o po,de obedecer (Ja e deiJl.Oil.!itramo~ ma, ·co11!onne a autor!<i-de · que estiver pres!- todos os JX:us associad os, impor - /h~s conciJ b'
sobejamente) á. appl!cat;ão :~ystemattca. da re- d!ndo o prcoes~o do enquadramento ten'!l:t e<ta çõe~ e ex~rc~r em l'ela~ã-J a elles func,óe3. d•
)l'ra de q-qe{ \caúa Cllthegor :~, d!!ve eorres.~ond"r o.u aqu~lla P.olitica synrt1cat a. ·!-'!!al.zl\r. Como o gadas de poder publico".
;
um syndw
: . . a~ contrai'lo._ fora _dos g1ancu!s mesmo QUaut·o de Pro1lss6es e Actlvldades . tal
E obe~r you:- " O t ~ ibu t o ~ geralp~ra a <:ll ·
centros inG, Lnahzados do .s_ul, esta regra tell'l. cómo o ap!Jrovado -pelo deCreto 2.381, a rsr.r.t<:>~ tego 1·la toda . o qu ~ ha e uma :mprec1sao de re que ser p06\
margem, si nao qui,:er~os sac~l- tu:·~t de. noSI!a 01·ganizaçio pl'ofLssional po:le:.~ daccão. o lhes do verbo impór não Ee refere i
ficar a efti(\ e;ct.a da nossa ,1_1rganlz~ao soynd1- orterece: umà. app'uencia ora extremamente palavr,1, proxima. - assoc iados. e, sim, á exp:·es·
cal de 1° .& \ u: a uma · ldel.!ogla. . escranha. á3 simp!Uicada, ora eJ.:tremamen~ complexa. sl a. M:> remota "elos que partlcipa:·cm da categoria
nossas re_ahd\._~ e ás nossas poss1bllidad~s de orientação adoptada para o •grupamento das da producção par:-t que foi constituido".
De
organizaçao: :n. o, o mumo ha. de occorrer (si cathe~or:a.s em syndicatO« ~ •tus synd!catos ~m modo que o te>: to elo art. 138 de 'e ser wmpl··~
a Lei Synd1c11 !o1· obedecida); com a. o_rg"aniza- ·, f"<l.eraçiies fôr a · do actual -..:·~tor · do ~par e<~- · 11 en<iido .como se dispuzezse : "somente o synçã.o da.!! assoolacoes de 2° g:au. Estu aS:õoolaçóe~ menta. ou a · advogada pela Federaçi_o nas In- dicato reguiarmenr~ reconh~cido pelo Estado tP-m
Ue 2° grau ta.nto se P?derao constituir por. pro-· ànstrias de São Paulo, com o Sr. S:mon3en á dlrelto: a) ele representação !eg.:l dos que par.
!Psões connexa., (e &éna o ~a~o .da. r~g1·a, EtC! mal • ·1 ;,·ente, ou aquella. que venho expondo. e que é ticiparem da categoria para. que foi constltuldo;
como, mesmo, por profissoes tdent 1 ~ tal- ~9. <!os dec!·eto.> ·! . 402 e 2.381- ISto e, d!!; le! . b) de defendPr-lhes cs direitos pe:·ante o Estado
qualmente como acontece com os synd.catos.
Ponha a. d'recçuo do Depart'l.mento do Tlaba- e as ·outras associações pro!izslon aes· c)
cl"
Quér dizer, para ar101menta.r com o exem- ll1o nas mãos, por exemplo, do Sr. Lodi - e impor-lhes contribuições" .
'
pio . do meu artigo precedente · tantó poderh ,·e:·-se - h':l. logo com6 a estructum &yndlcal of·
Esclarecera-se EISSim a. amphibologia ctn
haver. llill& Fédera.çll.o dos Traba!ltaC.ores nas In- ~ !e~ ecerá dentto em pouco um a.specto inteira- texto constitucional. o n ovo estatuto pc:lit:co
du&trtas do Ve&tuario, congregando todos 05 syl;· m Ante dlfferente daquelle .:m• Mtá. off~recenlo criara, de !acto, o impo:;to syndical, que exiStia
dicatos d·as pro!!M6es cooprehendid&s no rer:ar.-~ actualment~. Lodi organilZAri logo (~liM rigo- na leglslacão italiana e que era pe=feltamente
do grupo (lndustrloJs do vestuario) • como po:le- rosamente dentro da lei e toganckJ com o mesm,o log!co, em- face das novas attribuições con!er!rla haver federações especlall2'4<14s, de cada umo. Quadro) !ec!erações-omnlbus por todo o Bras1..· 1 d?." aos -yndica •os Imposto de natureza obndas proflssOes c~m11rehe~C·idas no r~ter!do lrifpo Em cada. Estedo, em 'l'ez das H federaçóM, que gdtm i a e' pubttca ·portanto· não simples conA~Im: Federaçac dos 7rabathartores na. n uds- 0 Quadro est!tbelece para aa activldade.!l i_!ldus- n-lbuiçãc.
pr !vact,{ .. de n Ú ure?il.
voluntaria
tna rte CalçC'.dos ou Federac,u dos TrabaliLQ . • trlaes teriamos a nas uma - a Federaça.o ·Es,.
'
rel na Industrta de Chapeos. Tudo Isto ser?a
d • d 111 d ' t~
seria a. Feder!t· prest ada pelos a ~soc l_ddos exclu-lva m:ante. Neste
perfeitamente legal e estaria cont:do dentro <ia ~1ooa!araa 85 a.~t~v'i~ád:~~rn'k~c:aes _a. Fede -j sentldo, refundi ~m~ao o art. 3S. elo pr~Jecto,
disposição expreaea do decreto 2.38_1. como já ia
Estadoàl do Commtrcio.
dando.u;e no\a Ieaacçáo, que
e a. qu" tem
estava no esph·ito da nossa Jegislaçao syndical, . 9 o murno, já 0 vimo&, aconteceria. com o en- ~ actualm.nte ·
.
·
neste ponto intdra.mente d!~t!ncta. d«. legtlsla.· quadramento individual dos pro.tisalonaes em
Neste tempo, mantmha eu uma. coll l bor~.çãc
ção e tloutrina syndicaes _dos italianos..
ayndicitos. Te.mbem conforme estivesse na di- perman!nte no Uorre i o aa Manhã . Num c.los
o no!so systemas syndlvll é aliás, neste ptn;- récção do Deputamento do Trllbalho este ou meus artigo.;, lntttulaclo : Pocler regulamentar e
licnlar, de um latltud!n-utBmo extremado, inte.- aquelle orientado:· a estruct;ura da nossà or- poder trzbuta110, publlcado nos começos <le 39
,.,,mente rebelde á regra de que a cada grupo <tanl"""lin ·svndlca.l.' no tocante u assoclaçóe.s do tmuito antes do ~ :·. Rego Monteiro ter nasci<lo
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-- "Na lei ayndtO&l bl'uilell'a fdeemo U02,
art. 2') -diZia t u - o •D4~&mtnto feclentivo du acttvldadta e proftas6es. ~e ser telto
por qualquer cltsta. ·trea formA&:
·
a) por ld!lnttdacle dali actlvtdade.s ou pro!L!I!ões;

..

b) por stmil&rl4lade;
c) por eonnexldade.
NO nosso aystema syncllcal, oois. as Federações por prottMOes e aetlvldacl.{a idtnticas, carn,lnhando justallneannente ao:s syndlcatos correspondentes, bem como 1111 Federações por prof!SI!I6ea ou actlvldad.es similares são tio admlsstvels e legltlmll! como as Féderações por actlvlclkdes ou prof~M6éa connexu. Como, pois, estabelecer, num regulamento, U!Xl systema d.e enquadramento em que aquellaíJ duas modalldad~s
.d• agglutlnaçl!.o, permttttda..s na L~i. não sãO ad- , -·-·- --o--·--- ,-- -·------- ----- r--- -.------ -- .
mlttldu?"
c :u~vo da. identidade ou homo. . .~•
O ·ponto central. porém, da mlnhe. dl ver- fiBSiona.l, á maneira. ltalla.na. Se-'"llppll~-ot
gencta com a orientação da commlsdo do Qua-~systema.t!c_all"J .. te o principiO ela ld~ãtíd•li•. ~
~o foi o do enqua.dramento para o e!felto da h9mo::;ene1dade como crtterlo \lntc~ · o#d~
constltulçio dU a.ssoclações Eyndicaes de 1o ça • syndical, ist o .Importaria na ·
nMin
grau. Tive ah1 novamente que deten'ier o es- todos os nos.5()3 syncfloa.to.s organlu.d.óí
plrlto da nossa leglslGJ;ão syndlca.l, esplrlto que fissões similares ov connexaa, ·de 1
vem desde da. primeira. lei, o famoso decreto tazcr-lhes a rtttiatrlbulção eegunda
19.770, do Ministro Collor, paesando pelo de- homotenelda.de, de aéeordo com.;-·
ereto 24.694. do Ministro Stliado :Filho. a.tl!l ao preflxP:tas no Quadro; maa, dada .. ... . .. ... . .
actua.l decreto l.f02, que entl!:o se procu~a.va. re- ferenclaçio da. noS&'l. estructura. ecenomtoo-pro-·
gUlamentar.
ttsslo~al , esses syndicat<ie. 111111m
n
~V
especializados, só se
erlàm ccmatU
ramente, :QOS gra.ndes centros tnettt
como os dõ sul. O reato de ~
mente qua.sl aue desproVIdo lia.$ ·
.·
çoes syndlce..ea,
zada.s, prlnclpl
terlos. aliás perreltamente
rlflade ou da. connexldade.
Todo noseo' lntereese estavaL · ~,
emprestar ao nosso syetsa undllil ·úW 1
blllda.de tal que
detrl~ento d:1
p
. o<l

çl.o
tetructura

Todo .8'lulVOCO

Rego 111m telro.
gundo ~Jroblema ...,._ o 'ciD
menta - com os meamos crlterloe com qu-e resolveu o primeiro ·- o da organt.~:aç4o do Quadro. Esta transpoolçA.o de crlterlo.s discrlmlnar&orea do domlnlo . de um .problema. para o do
outro multo distlncto foi pos.stvel, sem duvida,
na. Ite.lla., dadas as pecullarldadéti da sua estructura eeonoml-::a e social; ma.s. encontrava obstaculos lntransponlvets em nosso palz, dada.s a.s
p-:!CullarldadeJI da nossa. organlza.çA.o econom.lca. e
profissional. que nl.o é e. mesma da Italla. Demal!, os regimes polltlcoe de um ·e outro ;n!!les,
apesa.r das a.pparencta.s, nl!.o sA.o oe mesmos ..•
Vou dar alguns exemplos, colhidos no proprlo Quadro e elles ba.starlo para l}lustra.r o :neu
p~nsamento. Uns prendem-se ao enquadra.mento
pa.tronal (acttvtdaciet); outros a.o enquadramento de empregadoe (profissões) .
Na. dlscrlmlnaçlo dú actlvidadéti lndustrlaes, para o e!fetto da organizaçtio do Quadro,
o crlterlo da dlfterenclaçl.o technlca levou, por
exemplo, a Commlul!.o a distinguir, multo justamente, entre a moagem do mllho, & moa.gem do
trigo e a. moagem da. mandioca: 1!1 lndubltavel que
cada. uma dellas tem uma technlca dlff~rente;
logo, os seus utulzadores devla.m a.ppa.~cer alscrlmlnados e dlstlnctos no Qua.dro. No que Ml
retere ao procesM do aeu enquadramento ayn'.ttcal, entretanto, nenhum motivo existe pa.ra que
vedemos a esta.s ttes a.etlvldades se egrup&Mm
para formar um ~(l syndlca.to ou aos moagdirOG
de milho e aos . de mandioca. se r~untrem num
syndlcato unlco. agrupando-se por actlvlc\Hles
slmlla:-es . Dond~: estabelecer que eeta.s 'l.<::!lv!dades. sem duvida. tecltnlcamente dlstlncta.s, ~oó
ee possa.m agrupar - unicamente pelo ract-o de
utilizarem technlcas dt!ferentet toe tamMm tUfJtrentea seria,
uma tra.nsposlçk- Ind-evida c.. ___ _
fundir o proble!Q.a da cla!siftca.ç®
da.de! e profls.s6e$. que 6 um probl•
lagtco, com o problema do seu
em syndlcato. que .é um problema
No camno da~ nrot!&!lOes l1be1

e.,_,.,.,,.,,,..,...,

e, .sOmente,
bl.-6matlcamente ·D015Ivel num centr:> mena o Rio, onde ca<la · um11. destas
da engenharle. poderia ter a \'&ga
.e ·contar com um numero c!e pro•
f!:!!Sionaes butantes que a permlttwe form:~r
uma ueociaçl!.o ayndfoal razoa ver. ..
Contra. esta orlentaçi.o movi uma. argu:n.entaçl!.o ln.sl.stente e tenaz, mostrando OI! Inconvenientes da sua adopçl!.o:
a) em face da nOMa. :eelldade ecouom.tc11. e
social:
bl em face do esplrlto da noesa leg;l..!laçA.o
syndlcal;
c) em face d& proprl& letra d& lei (decreto
1.402), cuja regulamentaçl.o ~ proce&.'<JV& .
a.) Em face _da letra da Lei Syndical. Porque o art. 111....-desta ·lei esta.belece, de ma.nelra
e:tnressa., que P facultado a. todos os que exercerem actlvldt.dea ou ·profisSões no palz o agrupamento ayndlcal por qu&lqu~~ um destes criterlos: da ideattdade, da 3imilartdad.e ou d&
conne:tfd4de. Logo. a regra de que a cada. prof!&SI!.o ou Mtlvldade do Quadro. ali claBSiflca.~a.
pelo crlterlo da elpectàlfzaC&:) tecltntca, dever~a
corresponder. uma categoria profiulonal e. portanto, :.tm ayndtcato; la d~ encontro á letra da.
lei. l.stO é, a. raculda.de M&egurada. por ena proprla da agrupaçA.o syndlcal das actlvldariUI e
-protlssõ:!s, nl.o apertas por tdenttdade, ma& pnr
stmi!hrtda.dt óu · conhe.i:liU!dl! . ·
b\ tm face •'I'> es~trtto de leats!h~

eeonoml-::& e .social; ma.s. encontrava ob6·
taculos lntranapOnlveiB em no.sso palz, dada.s aa
noasa organlzaçlo economlca e
profissional. que nl.o é a. mesma da ItaUa. Demata, os regimes pol!tlcos de um ·e outro ;n!:ze.q,
apesar . daa apparenclas, nl.o slo 011 mesmos .••
Vou dar alguns exemploa, colhlc1os no PN·
prlo Quadro e elle& basta.rlo para !Jiustrar o :neu
p!n.samento. Uns prendem-se ao enquadramento
p~tronal (actlvtdadea); outro~ ao enquadramento de empreg&dOI! (profi3&õea) .
Na. dlscrlmlnaçlo d&á actlvldad~ lndustriaes. para. o ttfetto da organtzaçtio do Quadro,
o crlterio da. dlffarenclaçio technlca levou, por
I!Xemplo, a Comm!.ISI.o a d!atingulr, muito ju.~
tamente, entre a moagem do milho, & moa.gem do
trigo e a moagem da mandioca: ~ lndubltavel que
ca.da uma dell&á tem um& technlca dl!ferente;
logo, os seus ut11lzadores deviam appa~cer Qlscrlmlnado.!l e dlstlnctos no Qu!ldrO. No que ~
~cu11artdade.s da

rtjtrc ao procea8'J do 1eu enquadrAmento ayn-::tfcal, entretanto, nenhum motivo existe para que

vedemos a. esta.\ tre.s aetlvldades se agrupartm
para formar um ~(J syndlcato ou 1\oa moagdir<lG
de milho e aos .de mandioca se r~unlrem num
syndlcato unlco. agrupando-se por actlv!dactE>~
slmila=N~. Donde: estabelecer que e!!ta.s 'l-:tlv!dades. sem duvida techntcamente dlstlnctas, ~oó
se possam agrupar - unicamente pelo ract.o de
utlllzarem technlcaa d!tftrentea - eJl\.. syndlcatos também tl'f/trentea 11er1a. &ei)J· .Idtl~.t • ..tezer
uma transp081çl<- Indevida de i!rlterloa e 'Cdhfundir o probleJQ.a da clalattfcaç4o •ias actlvidades e profLY6e*. que é um problema teclr.nclogtco, com o problema do l!flU enquadramento
em ayndlcato, que . ~ um problema pi)ltttco .
No campo da• protlasõea Ubereea, o crlterl.o
da esn~lallzaçio• technloa havia, l&u&lmente, l~
mmJaaio a dlvldlr, por exemplo, a
oito categoriu (!la·
.;f.e

Wl - ~ -ClOif ·~
syndlc&ll•çao
deat& cl&Me· prattcame::1te lnexeoo
r uivei na aeaerallckde do palz e, ~mente, talvem, problêmt.tlcamente ·DOifllvel num centr:t metropolitano, como o Rio. onde cada · tlmll. destes
eepec!alt.zaçoe.s da engenharH. poderia ter a \'&ga
prôblll!l!lldade de ·contar com um numero c!e pro·
f1Mionae11 butante& que a permltt!ase form::~r
uma aseoclaçl.o ayndlóal razoa. vel ...
Contra. esta ortentaçlo movi uma. argu:nentaçl.o lna!atente e tenaz, moatrando os Inconvenientes da eua adopçl.o:
a) em face da no&sa :ealldade eeonom.tc11. e
social;
bl em face do e11p!rito da. nossa legl..!laçlo
syndlcal;
c) em hce da propri& letra da lei (decrete>
1. 402 I, cuja regulamentaçlo ~ proce&.'<l va.
a) Em face .da letra da Lei Syndical. Porque o art. 111...-desta ·lei estabelece, de maneira
e:tnreasa, que I> facultado a todos os que exercerem actlvldt.des ou ·prorw6es no palz o agrupamento .syndlcal por qualqu~= um destes criterloa.: da idelttidacte, da atmilàrldatle ou d&
connexldttde. Logo. a. regra de que a cada. prof!MI.o ou "&Ctlvldade do Quadro. ali claBBiflca!la
p~lo crlterlo da especlttlf.MCII>' techntca , dever!a
corresponder. uma categoria protlulonal e. porta.nto, :.un ayndtcttto; la d<! ~neontro i letra. da
lei. lato é , a faculdade assegura.da. por ella proprla da agrupaçlo ayndlcal du actlvldatit..l! e
prot!as6~. nl.o apenas j)Or tdentfdadt, maa ptlr
3tmilhrtdadt óu · conne.tii!lldl!. ·
bl tm ja.ct. •'o esptrtto da legtalagdo synC:.tMl. Porque esta te Inspira. ao oontri.rlo da Italiana, num principio de tlpontantidllde !BSOC!a·
ttva. que nos tem permlttldo dar á no.!!Sll. !11tructure. 11yndlcal uma plaat!cldade, uma mobilidade. uma fluidez que o sy.stema Italiano nf.o
conhece.
.
E5tà plaatlclifade, e8ta mobilidade. ~E<ta. fluidez slo. allú, caracterlstlca.s dOI! nossoa tres llystema.s syndlcaea .. Representam, realmente, uma
trad!çlo Já lOnga. que vem do decreto l'l . 770;
;:ue ce manteve no decreto 24. ê04; que a Constltulçlo de 37. no seu art. 138, consagrou; que
o · decret::~ 1 . 402 nl.o ~dia deixar- lie adoptar. E'
aseim quo!!. no noe.so ay'atema d• enquadramento,
, um 11yndlcato, Inicialmente formado pelo crltJI'Io da fdent~e. 6 dada a faculdade de lncorl)Orar-M. a o"\lltro, conatttutdo pelo crlterlo dA
ou ela conne:tidllde, de modo a for~&100 411idlcato. Da meam.& maneira.
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r.nnatltUlgl.e
'llan&t<) ·

de ~ 8'J

tn-

eomo cate-

tututO "óõnaelbo ele

· ··· · -

melo

se flzflr

autorttlrla
faculd.de do art.
qual lhe será .sempre
elpllna <la economia
organlzaçl.o syndlcal. Fóra desta hypothese nos
profiBBionaes e ás categorias a nOMe. lel syn:l'.<!al
limita-se a de.r trea crlterlOI! l{erae.. t:e u;glutlnaçáo pro!lseional: a ft!enttdll.de, a aimtlartd•tfe
e a connértdade e delxa-lhel! a liberdade de 'referirem quaesqu-!!r dellé.!!. de acoordo com os .seus conselho nlo era.
lnteréMee ou af!lntdades.
bllca. pn!SC!ndlr. .,.,., •., _ .......u ..,.... ..
VI
que era este o penaamen~ cto··Oiitlflt
Toda a mln~a a.rgumentaçlo foi, cCimo se allú expresso em 1
jecto
de lei, que,
vê, no sentido de preservar ut6 esplrlto d& rossa
legialaçlo syndlcal e concéntrou-se no objectlvo sancçlo. resultou
de d!S61p&r o grande equivoco. em que me pa- lho de 1940, que
recéu ter Incidido a Commla!li.o do Qua.:l..:o dlls tuncçlo de orgl.o
Prorwoes e Act!vldades - e que era. o de tt-r
appllcado ao problema do enqua4ament~ syndtcaZ destas pro f: .soes e acti vldadés o mumo
crlterlo de dlfterenclaçlo technlca qUI! lhe hlvla. servido para resolver o problema. da ~ua.
4tscrtmtnaçdo e clat3lftcaçdo no Qué.dro referido.
·
•
Na verdade, na solução do problem& do enquadramento syndlcaJ, o nOI!SO objectlvo to crganlzar proftssóéa - e nl.o technlca&. Ora, as
"proflss.JeS" ou os "grupo.!! profwlonaes" aA.o
realldadee vivas, e me&mo fluidas, da e~;tructura
social. realidades ntlturatl, como bem deixaram
demonstrado Batee~:t. Sorokln, Bauer; Msrtln de
Salnt ~ ~cn e outl'Oll (3 1 • Logo, nlo se ha d~ d~
.flnll-as e configurai-as, no plano jurldtco ou
corpJTativo, por melo de crltérloa..._méramente de
dlffe=:nclaçAo technlca. O crlterlo da. dlfferenclaçlo technlc.~. é, de 11i me~~mo, lnsuf!lclenw
tJ&ra caracterizar um grupo ou uma categoria
proflss'onal: e.!lta. 6 um in-group ou um wegroup, como t'!zem os IOclologóS amerlcanoa, que
nlo se forma apenas por !orça. de cllfterenclações na actlvldade technlct., maa também !Ji!l&
acçio de outr.:>.& !actoree, entre 011 qu·c'l eetá
- 1 uil'.::~ que r. doutrina cl& IgreJa chama a
condf<J a-JCiaZ. POr -que entlo mpedlr - pergunta.,·& eu - (tue u dlverau eapeclallmaç0611
dali cla.sél! ..tos engenheiros ,·eJiham a 11e &Rhl·
num 11,6 ayndlêato, ae ·a concliç4o 10ctt1t
üeeé ~tófjalOlU.U 6 a M.üm6.? Por qu6
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QUADRO E ENQqADRAMENTO NA
NOSSA LEGISLAtÃO SYNDICAL
O meu artigo, publi<:ado nesta !olha, deu
motivo a uma replica ou contestação, como e.llás,
ja e3perava, do meu illustrado ex-companheiro
do Ministerio do Trabalho, Sr. Rego Monteiro,
titular da pasta de director do Departamento do
Trabalho, daquelle Ministerio. Os termos da sua
contestw.;ão me obrigavam a uma respo3ta lmmctl!ata; m as, inCelizmente, esta minha resposta
eó a pOEso dar a:;ora, E ' que a con~te.c§o dtl
Sr. Monteiro velo-me justament,e lia momento
em que cu deixe.va a consultoria ~ Mlnlsterlo
do Trabalho para. me inve3tir nas funcções de
juiz do Tribunal de Contas. Não poude assim
attender-llte logo, impedido pelas exlgenc:as dos.
meus novos deveres, para repôr nos seus verdac1eiros termos os factps tão sensivelmente j10r cUe
d.csylrtua,dos na st.la. contradicta.
E ' claro que, dados o.<; meus actu:J.es llfazeres e obrigações, não mE~ sobra temno para
gastar em polemicas. Quero apenas reatflrmar a
Yerde.de das minhas asserções anteriore_;, fe:ta.s
no artigo ha tempos aqui publicado.
Neste artigo, tlz tres afflrmativas absolutamente seguras :
1. 0 ) na technlca do processo do enquadramento syndical brasileiro. o principio - a. ct~ão:

.

I

Quanto á primeira asserção, basta,
para
otnproval-a, reproduzir o texto do art. 2 do
ec. 2.381.

Eis o que diz o referido artigo :
"Art. 2. - Os syndlcatos constitu:r-se- hão,
ll'lOrmelmente, por categorias economicas ou pr<l!rJ,sslonaes, homogeneas, na conformidade da eslflcação constante do quadro das actividades
pro!W!ões, a. que se refere o artigo anterior.
ou segundo a.s sub-divisões que, sob proposta da
Commlsaáo do Enquadramento Syndical, de que
'!lata b art. 8, !orem criadas pelo· Minlsterio do
'trabalho. Industria e Commercio.
Paragraj1h.o unico: - Quando os exercentes
de quacsquer actividlldes ou profissões se cons.tJtulrem. seja. pelo &eu nume1'0 reduzido, seja
pelll nt~ture.o11 mesma. dessas actividades ou projiJJsõea, sej11 pela., affinidades exister..tes entre
ella.s, em condições, taes que não se possam syn-

dlcallzar efficlentemente pelo criterio de. homo eneidade de• categoria, é-lhes permittido syndili.lllr..se pelo criterio de categorias similares ou
s, entendendo-se como taes e..s que se
comprehendldas nos limites de cada
"categoria'' dos Quadro da., Profissões e Activi' constante do quadro da.s activldades e
clades 11ev" corresponder. systematicamente

um

.. syndicato • não prevaleceu; d.ltferlndo,' portanto, neste ponto, a nossa organlzaç;.o aylliU·~
cal da organiz·a ção syndical Italiana.
· ·~
.
2. 0 ) da mesma forme., o principio - a c
·

"•

dizer o seguinte : alarmado pelo ort.ho...Det!tl que o actual director do
Trabalho, Inteiramente dom!uras lt !W,;l.il, comprehendide. o
'·grupo" . do mesmo Quadro deve correspond
. o enquadramento profissional,
systemat1camente, uma "federação" , tamb
he , em consequencla, que era de bom aviso,
não preval~eu, subsistindo o principio de ~
redigir o art. 2 do dec. 2.381, accrescel-o de
a orgamzaçao das e..ssociações de 2 .o grau (/~ . . ·dispositivo, dentro do qual fica.sse resalderações) se processa segundo as mesme.s se- :va.do o esparto das nos.sas tradição syndicaes
gras que regulam a organização das assoclaç
que f\&Segurava á organização pro!issional poder
de 1.0 ~rau (syndicatos), isto é. de que e. 0
' rocessar -se sempre sob o jogo harmonioso dos
gamzaçao das federações se realiza de accor ·
crtterlos da identidade, da similaridade e
a Cont!.ãfldade, sem a symetrl~ prefixada, com
com os criterlos ele similaridade, conncxidade
1denttdade.
~ mctstes processaram a. sua organização
3. 0 ) o Quadro das Prohssões e Activldad
"yndlcal. Não tendo nós os mesmos problema
approvado pelo dec. 2.381, e que havia sido e
de estructura que a Italia apresenta, não havi
b?rado _pela Commissão da. Regulamentação s
como fazermos de. n06Sa. organização syndica
dJCal, e coisa absolutamente distincta do e
uma copia servil da. orga.nlzação fascistas. Jã:
quadramento, sendo esta.. facto dynamico, po1·q
di.Bse uma vez e repito ; nã&. somos nenhun
politlCo, ao passo que o Quadro é um fac
prolongamento da Italia, nenhuma colonla itaestatlc;>. porque objectivando apenas uma erru
llana. como A Abysslnia. ou e. Lybia.
Temos
meraça_~ meramente technica de activldades
1WB808 problemas syndicaes, quç nos são proprios
pro!1ssoes.
·- e a nosM !orm ula de synd:calização h a de
. Foram estas as affirmações que fiz no m '
reflectlr estas peculiaridades .
artigo antenor ._ Ver-se h a agora que . não oba
O paragrapho unlco do art. 2 exprime este1
tP. a contestaçao, que lhes foi feita, são ri
meu pensamento. Em vez da. regra: a cada ca-'
rosamente c.ertas, deduzidas, como foram ,
tegorio: do Quadro corresponderâ um. syndicato
tex~os das le :s reguladoras da syndicaliza.ção
.- !lz, por motivos que já expuz em artigos
flsswnal e lnspu·ada no seu esplrito bem
an~rlores e que serão re-expostos mais adiante
na nosta trad1ç:'lo syndical.
'- com que a lei permittlsse ' que diversas "ca·' t!ioria.s" de um mesmo "grupo" de actividades
. ~~m 'Pro!IMõe.s Jl8 pudessem agglutinar, duas A
tras a. tres, quatro a quatro, etc .. para
syndlcato composto (e não homoQ\Ie tal agglutinação pA r~ce.s.se mais
a,os seus lnteresEes, ou que os propertencet·tes a estas categorias não
numero bastante para constituir um
rficlente.
mplo, tirado do proprio Quadro, nos
que o paragrapho unico do art. 2
um regime muito differente do systema de enquadramento italiano, que se quer
adoptar em nos.so paiz. Supponhamos o grupo: Tra.balhadores nas industrias de construcç4o civil e de mobiliaria. Este grupo compõe-se das seguintes categorias, descrhnlno.de.s, aliás - como é tacl! de ver-se - por força
da. a.pplwação de um criterio exclusivamente te ch.nico e não social :
·
1.0 - Trabalhadores na industrla de construcção civil (pedre'ro.s, carpinteiros,. etc . ) •
2.o - Tro.balhadores na industria de olaria
3 .o - Trabalhadores na industria de cimento, cal e gesso
4.o - Trabalhadores na industria de ladrilhos hydraullcos e productos de cimento
s.o - Trabalhadores na indu;;.tria de ceramica pa.ra construcçáo
e.o - Trabalhadores na indu.stria de marDlores e granitos
7.o - Officiaes electricistas
8.o - Offlclaes marcinelros e trabalhadores
na tndustria de moveis de madeira
·- Jl,o - Trabe.lhadores na industrla de moveis
de junco e v:me e de vassouras.

2{-

1 :r

1

1)

Pela formula do Departamento do Trabalho : ~
11 carla categoria um syndicato, teriamos para.
enquadrar estes trabalhadores de um dado mu nicipio, de uma dada cidade, ou de um dado centro industr:al, que organizar 1:"ve syndicatos;
tantos quantos as categorias discriminadas.
Processando-se, entretanto, o enque.dramento
destes trabalhadores de accordo com á lei, isto
é, pondo em junccionamer.•to o paragrapho unico
do art. 2 do dec. 2. 381. estes nove syndicatos
poder-se-iam reduzir a oito, e. sete, 'a seis, a cinco. a quatro. e. tres, a dois ou mesmo a um,
pois todas e~sas categorias são consideradas similaTes ou connexas, ex-~;i da disposição do par.:J.grapho uni co in fine (" ... entendendo-se como
taes as que se acham comprellendldas nos llmites do mesmo grupo constante do . quadro de I,
profissões e acti.Yidades"). Realmente , nenhum I
motivo razoavel, fundado na realidade e no bom i
senso, poderia nos levar a impedir que os traba.- ~
lhadores na industria de olaria se reunissem aos
trabalh:J.dores na industria de ladrilhos hydrau - f
licos ou aos trabalhadores na i ndustria de cc1CI?nica para construcção mesmo e.os trabalhadores na ir.dustria de cal, gesso e cimento, de
modo a formarem um syndlcato unico; nem a
condemnar os que trabe.lham na industria de
moveis e madeiras a viverem separadas systematlcamente, em associações distinctas dos que
trabalham na industria de moveis de vime. Dada
e. connexldade ou a slmlle.ridade existente entre
este..s actividades. em nada interessaria ao Estado
prohibir aos que as praticam as agrupem numa
mesma associação, desde que lhes pareçam mais
convenientes aos seus Interesses profis.sionaes.
Ora , appli:ação systematica do principio a
cadtr. catcgo,.ia um syndicato impediria este en- J
.l.e~d!,III.ento. tl$t& natural solidar~da~! ~e . P~!~~::..

v. verso

sões similares ou connexas. e cada uma. de.sb.â
profissões teria que viver a sua vida proprl&,
não porque assim o quizesse, mas porque o E?·
t!l do a.l'sim estabele:era, inspirando-se apenas
no criterio , falso quando systema.ticamente ap•
plicado, de que , representando est1uf activldade!!
tcchnicas dtfferentes. te:·ão que se constituir
em ~yndicato3 tambem dijjerentcs.
Demais, a]J'plicando systematicamente a re ·
I gra. : rL cada categona mn syndicato, os executo•
res do enquadramento teriam que clefronte.r.
frequentemente, com a hypotheEe de que certu
categorias. clescriptas no Quadro, poderiam não
offere-~2r, numa. determ:nada localidade (distri·
cto, cidade, municipio) um numero de repre• .
sentantes bastante para constituição de um syn ~
di cato c!ficicnte. Neste caso, só haveria um caminho possivel ao applicador systmnatico da•
que!la regra : dilatar a base territorial do syndi·
oto, isto 6, deslocai-a do districto. da cidade, do
municipio, para o Estado, pa.ra a Região, ou mesmo, paTa a Naç ãJ, Tal solução. porém, seri~
condenmavel, porque iria sacrificar o esp!rito
de solidariedade p1·ofiS3ional. que ~ ó o contact (>
e a proximidade podem dar e que é a força
viva, a E\lm~ mesma do syndicalismo. O syndl•
cato é uma associação e.:.sencialmente de v:zi·
n h os, de cümpanheiros, de camaradas. cuja basl"
natura-l e. por isto mesmo, a iocali dade, isto é. e.

I
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parochia, o dis tricto, a communa. o município.

Syndicatos de base estadoal. inter-estadoal ou
nacional são syndicatos de exoopção; na verdade,
e•to.s bases t;ío extensas só as exig:riam. syndi·
catos de certas e determinadas categorias : empresas de na vegação ou ferroviarias, companhia!!
pcrtuarias, carboniferas, metallurgicas, de construcção naYo.l e outras e.nalogas. Na gonerali·
dade elos casos, os syndicatos são organizaçõe~
essen cialmente locaes, principalmente quando M
trata de syndicatos de trabalhadores. Dahi a ne·
cess:d!!de de se fac ultar o aggrupamento dois &
dois. tres a tres. etc. de ca.tegorhs afiins por
similaridade ou por cosnexidade, tal como per•
mittiu o ]J'aragrapho unico do art. 2. Utillzan·
do-se desta faculdade legal, a ce..tegorla deficí·
te,ria poderia e.s:oc:ar-oe a outra ou a outra.!!
que lhe são similares ou connexas (porque per·
tencentcs ao mesmo •·grupo"), <le modo a. for•
marcm, na locaUdade (villa, diatricto . ou muni•
c i pio) , um syndicato composto (não hcnnogeneo,
pois), mais expressivo e efficiente.
O criterio de que cada categoria correspon•
da. systematicamente um syndicato aca.barla reduzindo a nossa organização proflssloMl a uma
poeira de syndicatos Inexpressivos : ou porque
destltuidos de espirlto asso;:iativo, ou porqu& ·
sem expressão como orgão.o de def~a dos !nte•
res,;es p:rofiss!onaes respectivos; uesta ultima .hy•
pothcse pelo numero reduzido dos seus socio.;,
uaquella primeira pel•J. r arefacção da sua vide.
associativa, consequente ~ ampliação excessiva.
da sua base geographica. E' este o resul!tado a.
que chegaremos se pretendermos processar o
enquadramento das nossas profissõas e activi•
dg,des com a appLcação systematica da regr,~ :
a cada categoria

1L7n

syndicato.

E' poss~ que taes inconvenientes ou di!•
flculdades não occorram tão sensivelmente no
sul , n as capitaes Industrializadas dos grandes
Estados meridionaes, onde a differenciac;ão de·
mogr11-phica, econcm'ca e social já é accentuads:
mas , no norte e, p rincipalmente, no inte·r ior do
paiz, onde a estructura economlce.. e profissional
ainda está pouco difterenciada. é inevitavel que taes inconvenientes ou di!flculdade.;~teráo de .oc•
correr, se commettermos a le viandade, senão . a
inconsclencia de, por amor ao fascismo. adaptar. systema.tlcamente, como criterlo de en·
qua.dramento das no~sas categorias profi&sionaes
ou economicas, a regra: a cada categoria um
syndicato.

Não h a como o exemplo para dar clareza
ao pensamento. Tomemos, no Quadro, um grupo
de profissões qualquer. Digamos : o grupo das
profissões relativas as industrias do vestuario.
Este g~upo comprchende as seguintes categoriaa
de trabalhadores, cuj<~. descriminação é fundada apenas na. differença da technlca:
1.0 T rabalhadores na industria de calçadOo!l
2 .o - Trabalhadores na industrit\ de guarda·
chuvll-5 e bengalas
3. 0 Tr9.balhadores na inclustria de pentes,
botões e similares
0
4. - Trabalhadores na tndustria de cha•
]J'eus
5. 0 - Trabalhadores nn. industria dr bolsa.!,
luvas e pelles de r•sguardo
6." - Tr"blllhadores na lndustria de conte•
cçõeR d~> rcnp~~ e chapeus para. unhorM
7. 0 Officlaes alfaiates, costureira.!l e tra• ·
balhador~ na induatr.a de .confecç6es de roupas.

Os theoristn.:; no Depar tamento do Trabalho
querem que cade. um destes s\lte grupos de tra·
balha.dores formem seu syndlcato a. parte. Não
se sabe bem porque, qual o fundamento scien.ti•
fico ou racional dc.;ta exigencia; pois, certamen•
te n ão lla. ninguem c.om um @'rau de senso com•
mum que possa acreditar exista, numa dada ci•
dade ou num dado munlcipio, qualquer !ncom•
patlbilidade irremovivel que impeça aos trabalhadores que fabricam chapeus de se a&SOclarem
aos que fabricam guarda-çhuva.s para torme.rem
Uill syndlcato unlco; ou que o mesmo não rtossam
fazer os que fabricam bolsas, ltlvas e pe'lles de
resguardo com os que fabricam pentes, bot6es
e elmilarcs ... Que. no ponto de vista technico,
estg,g actividades represent~m coisas disttnctas .e .
portanto, discrlmlnavels numa determinada elas·
slflcação (quadro) é o que não padece duvida
alguma; mas, que os trabalhactores que as praticam fiquem prohlb~dos, justamente porque a~
praticam, improldos de formarem uma a.ssocla·
ção commum para uma vida social commum (enquadramento) é que não se pode comprehen<jer
bem porque, a não ser que se dê a esta prohi·
blção fundamentos meta]J'hysicos ou cxotericos . . ,
Para que o leitor pos.:e.. medir bem o di;;paut.~rio ~ que nos levará a appllcação systema•
tica dll regra : n cada categoria mn syndicat 0 ,
supponhamos o enquadmmento cJes trabg,lhado·
res da lnrtustria do vestuarlo numa localidade
prosj)'Zra, como, por exemplo, o munlcipio de
Campos, no Estado do Rio. Prevalecendo aquells.
regr~. teriamos, pois, al!i, sete syndlcatoe de
tre..balhe..dores nestas lndustrias, Isto é, tantall
quantas as categorias descr1ptas no Quadro. Ora.
ha de comprehender o leitor que , por muito
proepcra que seja !njustrialmente aquella cidade fluminense, não será posslvel que haja, par&
cada uma destas sete categorias, um numero
de proflssionaes su!flciente para assegurar aro
sete syndicatos respectivos uma situação signi·
ficatlva , nem como expressão numeriea, nel!ll'
como forçe social efflcaz e util : a massa trabalhadora das lndustrlas do vcstuarlo daquella.
cidade ficaria esphacelada em sete grupinhos inexpressivos. O mesmo occorrera em Petropoli~,.
em Friburgo, em Rezende , etc.
.
Defrontado por este obice, só um expediente
exist' ria para ob viai-o : dilatar a base daquel.lc"
syndicatos, tornando-os estadoaes. Os .sy~dic~~;to~
deixariam de ter a sua base nat\tral, que e &
localidade, e passariam a ter uma base equiva·
lente á area do Estado: teriamos então: Syn·
dicato dos Trabalhadores :ca Industrla de Cal·
çados do Esto,do do Rio ; Syndicato dos · Traba·
lhadore-.s em Pentes e Botões do Estado do 'Rio;
Syndtcato dos Trabalhadore.s na Industria de
BolS':IS, Luvas e Pelles de Resguardo do E$tCI.do d.o
Rio, etc. e não mais de Campos, de Friburgo, de
Re;;endc, de Petropolts , etc.
Com este expediente, o honrado director do
Departamen to do Trabalho, realizaria a sua id.éa
ob3edante : a cada categoria tLm syndicato; ma.'!.
matar ia e. vida associativa das categorias, criando
uma pequen..,pligarchia. situa.de. naturalm.~~:':
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Este g~upo comprchende as seguintes categorias
de trabalhadores, cujg, descriminaçáo é fundada apenas na differença da technlca:
1.0 - Trabalhador~s na h1dustria de calçado.s
2. 0 - Trabalhadores na industrla de guardachuv!l.s e bengalas
a.o - Trg,balhadores na industria de pente.s,
botões e similares
4. 0 Trabalhadores na lndustria -de cha·
peus
0
5. - Trabalhadores m1. industri& dr bolsM,
luvas e pelles de r•sguardo
6." - Tr... balhadores na lndustria de conte•
<"<;õeR de roup~~ " chapeus para. unhorM
7.o - Of!lclaes alfaiates, C08turelra.!! e tra• ·
balhadores na lndustr;a de .confe<:<;Oes de roupas.

Os t.heorlstn.< no Departamento do Trabalho
querem que cada. um destes ~te grupos de tra·
balha.dores formem seu syndlcato g, parte. Não
se sabe bem porque, qual o fundamento scien.ti•
fico ou racional dc.;ta exigencia; pois, certamen•
te não ha nlnguem c.om um @'rau de senso com•
mum que possa acreditar exista, numa dada. ci•
d9.de ou num dado munlcipio, qua.lquer incom•
patlbilldade irremovlvel que Impeça a.oos traba•
lhadores que fabricam chapeus de se aiSOclarem
aos que fabricam guarda-çhuvas para forma.rem
u;n syndlcato unlco; ou que o mesmo não 'l)l)ssam
faz-er os que fabricam bolsas, 1tlvas e pe1les de
resguardo com os que fabricam pentes, botões
e elmilarcs ... Que, no ponto de vista technico,
estru> actividades represen~m cotsas di.!tinctas ~.
portanto, dlscrlmlnavels numa determinada classificação (quadro) ê o que não padece duvida
alguma; mas, que os trabalha!;lores que as praticam fiquem prohib:dos, justamente porque a11
praticam, lmpedld08 de formarem uma 3JSSOClação commum para uma vida social commum (enquadramento) é que não se pode comprehencter
bem porque, a não ser que se dê a esta prohi•
blção fundamentos metap'hysicos ou cxotericos .. ,
Para que o leitor pos::e. medir bem o di;;paut.~rlo ~ que nos levará a appllcação systema•
tlca d'll. regra : n cada categoria 1L17t syndicato,
S\!pponhamoa o enquadl'6IIlento ~s trabalhado•
res da lndustrla do vestuario numa localidade
prosp<lra, como, por exemplo, o municipio dfl
Campos, no Estado do Rio, PJ.·evalecendo aquen ..
regra. teriam08, pois, alli, rete syndlcatol! de
trabalhadores nestas lndustrlas, Isto é, tantas
quant.as as categorias descnptas no Quadro. Ora.
he. de comprehcnder o leitor que, por muito
proepcra que seja ln:iustrlalmente aquella. cida.d>3 fluminense, não será posslvel que haja, par&
cada uma destas sete cat-egorias, um numero
de pro!lssionaes su!flciente para assegurar aos
sete syndicatos respectivos uma situaçA.o signi·
ficatlva, nem como expressão numerica, nem.
como força social e!tlcaz e utll : a massa. trabalhe.dora da.s industrias db vestuarlo daquella.
cidade ficaria esphacelada em. sete grupinhos lnexpresslvo5. O mesmo occorrerá. em Petropolis~
er:Q Friburgo, em Rezende, etc.
.
Defrontado por este obice, só um expediente
exlst"ria para obviai-o : dilatar C! base daque/.Lcll
syndicatos, tornando-os estadoaes. Os sy~dlcll:to5
deixariam de ter a sua ba.se natural, que e "
localidade, e passariam a ter uma base equiva•
lente á area do Estado: teriamos então: Syn•
dlcato dos Trabalh:J.dores 11a Industria de C!ll·
çados do Esto.do do Rio; Syndlcato dos · Tr&ba·
lhadore-:~ em Pentes e Botões do Estado do Rio;
Synd!cato dos Tr~tbalhadores nl\ Industria de
BolS(l.S, Luvas e Pelles de Resguardo do E11tado d.o
Rio, etc. e não mais de Campos, de Fnburgo, de
Rc;z;endc, de Petropolfs, etc.
Com este expediente. o honrado director do
Departamento do Trabalho, reallzaria a sua tdbi.
obs~dante : a cada categoria um syndicato; maz,
mataria a vida associativa das categorias, criando
uma pequen oligarchla, situada naturalmente em
Nictheroy, e dispondo dos interesses d06 profissionaes espalhad08 por tod08 08 cinc()(!nta m.unicipio.s do Estado, com lmpossl~tlldade mate·
rial de poderem exercer, com e!ftc:encia, o .seu
direito de voto e gozar os benefid08 do. sollda•
redade. que só :\ proximidade permltte.
Isto pare. um Estado de extensão territorial
rele.tlvamente pequena, como é o E!ltaclo do Rio.
Imagine-se agora o que não se daria (ou me•
lhor : o que não se irá dar ... ) se appl:carmos &
tal regra dos theoristas do Departamento do Tra•
bo.lho a Estados como o Amazonas, Me.to Grosso,
Minas Oeraes, Bahia, de desmedida exten:áo territorial .
O que eu digo para os trabalhadores da lndustria. de vestuarlo poderia ser appllcado a outro
qualquer grupo de tndustrias cl!U!slficado no
Quadro.
o Bra;;'l - pela sua enormidade territorial,
pela dispersão da su:1 população, pela. pouca dlf·
!erenclação da sua estructura ec!>nomlca. e profls.sional, pela limitação das SUa.!! aree.s de . In•
dustrlallzação. pelo numero
reduzidíssimo de
grandes ci<iades, pela regra de que, nelle "o sertão começa logo depois do perimetro l.libano
das-ca.p!tl:n~-s- · - ê mcoml'f!>l;k>el com mn regime de syndlcalização exclusiva. e systematicamente baseado no crlterio da dlfferenclação te·
chnlca, só poaslvel, assim mesmo com excepções,
na Italia com os seus 100 e tantos halbs. por
km2. Os exemplos que acabo de citar mostrem
a qualquer espirlto consciente e razoa.vel, a
qualquer homem de visão clara o absurdo que
resulta.ria da appllcação da regra de que a. ce.da.
categoria descrlpta no Quadro da.;; Profissões e
Actlvidade.3 deve, systematlcamente, corresponder
um syndlcato ou, em formual equivalente, na.
a.dopção do principio de que o Quadro é o propr;o enquadramento.
No exemplo acima figurado da syndlcallzação d08 trabalhadores em industrlas de vestuario do munlciplo de Campos - a lnevitavel
restricção numer!ca de pro!isslona.es em cada uma.
da,> sete categorias, consideradas indlvidualmen•
te, seria obvlada, pondo-se em funcclonamento
o pare.grapho unlco do art . 2 do dec. ~.381.
Em vez de se dilatar, tornar.•:to-a estt~dot~Z, 11.
base territorial do syndlcato co;respondente &
cada uma destas Eete categorias, adaptar-se-ia.
o expediente sensato e fecundo de suscitar nestas categorias uma agglutinação a dois, a tres.
a quatro ou mesmo " sete, como permitte o l'P.·
fer tio paragraJ)ho . Teriamos então estas poSSi•
veis combinaçées syndicaes :
S yndlcato dos Trabalhadores nas Industrlaa
· de Guarda-Chuvas, Bengalas e Chapeu.s;
i'
Syndlcato dos Trabalhadores nas Industrial<
de Guarda-Chuvas, Bengalas, Chapeus e Roup«a;
E assim por diante, até, se fosse necessario,
abran~er as categoriA~ tortas do grupo. hypothe·
se em que teriam o S_qndi~ato tios Trabalhadcwe!f
11as Industrias do Vestzwrio . Formula esta que
r s~
rla (ou será) . a normal nos pequenos muni·
cipios do interior do p·aiz, especialmente nos
Estado.; do Norte e do Centro, onde o numero
de profisslonaes de cada uma destas categorias
é forçosamente reduzldlsslmo, tornando-se abso•
lutamente lmpOS6ivel a sua syndicalizeção por

I

cateporia especifica,

Em conclusão : como esta situação de lndlf•
ferenciação econom!ca e profissional é a condi•
ção mais geral do nosso povo, a regra do ar•
t igo 2 encerra uma norma de appllcação restrl•
cta, unicamente limitada a certos centros regto•
naes àe ?.lta industrialização, como o Dlstriçil)
Fede!·al, ?. c"'.pital paulista, talvez Porto Alegrl'.
Rec ife e Bello Ho r ·zonte. Excluindo este, cen•
_ i!~ gra!!d~ !1ens~d~~~ _d~~_s>ilra,p~!~ !I UlclYA
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O ESTUDO objetivo e eie~l- deroso - um elan de prêa ou de
tí.lico cta estrutura psico!ó- conquista, yor exemplo. Nunca
g·1ca do nosso povo que lni- precisou ag1r, ou melhor, nunca s~·
ciei com o primeiro volume sobre viu impelido a agir - seja sob o
Populações meridionais, da sua império de contingências h!stóler.ta formação social e po!ítica rice.s. seja por força de pres.!:b~s
nestes quatro séculos de história meso!ógicas - como agente de ina conclusão a que cheguei foi - teresses coletivos g.e rais, isto é , de
que o problema fundamental a re- intcre~ses qu·e transcendessem o
solver numa política .ele organiza- âmbito do seu interesse individual
ção social do nosso povo _ era ou de clan.
corrigir esta condiçãó molecular ou
Certo, ocorrências episódicas e
atomística da sua composição, bem trar..~tórias - como as guerrilhas
como este espírito nitidamente in- que organizou contra a flibuster!a
dividualista · que lhe vem impe- nos litorais ou contra o estramteidindõ." ôiie .m baraçando," no povo ro Invasor (guerra holandesa, guerem geral e, especialmente. nas ra dos mascates, guerra dos emsuas elites dirigentes (políticas, boabas. guerras platinas. etc.) lhe
intelectuais, ecor>,õmicas) , a consti- exigiram movimentos de tipo $011tuição , o de.s.e.n.volv!mentoe a !ri- darista e a quebra da sua quatr!tegração de uma fprte mental!- ~~cular linha de individualismo.
dade_ solidarista. Entenda-se: de Estas ocorrências porem - pela
uma menlamraãe em que sejam sua transitoriedade, pela rapidez
preponderantes, como. motivo de- do seu decurso - não chegaram
terminante da conduta de cada c1- iustamente, pela sua pequena du~
dadão no ulano da sua vida pu- ração, a constituir-se num sistema
bl!ca e política, a conclência e 0. de pressões históricas capazes de
sentimento dos ln.teresses coletl- o levarem à consolidação de uma
vos . Quero dizer: dos interesses cor,ciêncla sol!darlsta permanent~.
coletivos dos diversos·grupos a que Episódicas. locais e sem continult'le está preso: - a "categoria", a dade - atuando. alem disto. a lon"classe". oor um lado: por outro, gos espaços de tempo e sobre ntl.(
o "munlcírl.o", a "província". a cleo.s esparsos pela imensa latituNa~ão.
de do n~so terrltórlq _ OQ moviO insolidarismo é, aliás. um da- mentes da nossa alma coletlVa-tiW_e
do, clenUflcamente determinado, suscitara~ .. não passaram àt!ft'à~
da nossa psicologia social. coletiva, de transitórios états de ~te, de
P.ara- de povo . E' uma verdade expe- tipo local (salvo a guerra
rlmental t' indiscutivel.
guail. aos quais faltou (inclusive
Ora. deste dado sociológico. des- a gu~rra do Paraguai) tempo h!sta verdade constatada e exper!- tórlco bastante para que se "prementada, decorre para a nossa c!pitayem" e "cristalizassem" em
política soeial, esta conclusão: ~ complexos psicológicos e~Jtavels,
dever supremo do Estado Nac!n- quero dizer: em verdadeiros "tranal amoarar, estimular e desen- cos" ou "instituições culturais".
volver todos aqueles movimentos Dai aouela raridade de instituições
privados que represer>,tem. no nos- de solldariedade social em nosso
~o povo. exur~~~ões de . coqneraçf,o. povo,_ a ou e jã tive ·ooortunidade
r.e .agrev..Ç_ãp . .de sollda.rledade so- de assinalar em outro livro, quar..-·
rlal ativa. em suma . Qua.isquer do ensaiei d!.~criminar e Isolar o~
que eles sejam e por menores e caracteres dl"stintivo" e dlferenmais rudimentares e onde quer r!als da nossa estrutura social e
. que se manifestem. salvo os que !I~ da nossa mentalidade coletiva.
constituiram com fins anti-sociais ·Este traço da nossa mentalidaou anti-nacionais fhordas do can- de coletiva só agora comeca a ser
~!"aço. no sertão, ou, no sul. asso.. rr.odlflcado. F.ntre os vários agenclarõz~ ~stnngeiras com objet!vo1; tes désta modificação estão precianti-n::tclonallzadores, por exem- samente - e como o.s de maior alplol . No desenvolvimento da 1~.ossa cance e eficácia - as associações
política soclal. esta orentacão. ex~- ~indicals e M . inst!tuicões corporacutada com persistência "e contl- tlvas. dela~ decorrentes ou nelas
nuidade . representaria o que oodP.- fundadas. ·
,
riamos chamar - a luta oficial"
RealmPr.,te. só agora - com M
mente organizada contra o inso. instltuiçõe.! sindicais e com as lns- ·
lldarlsmo. Isto é, contra a ~rrande tituições corporativas .....,... é que o
falha ou lacuna da nossa e~Jtrutu· homem brasileiro está tendo nas
ra social, falha que constitue ju~- mãos os dois instrumentos, ou me- ·
ta mente . uma daauela~ "linha~ de lhor, M duas técnicas mais efici·
menor res!stêr.cla" do noMo povo, entes para o cultivo e a prática
a oue me referi no prefácio da- por assim dizer quotidiana desta
quele meu primeiro Uvro .
nova modalidade de ação fnova
Ora. entre e~as grandes expre~- oorque a sua formação social não
sões de !'!olidarledade necessária~ e lh'a ensinou) que é :t ação em conntel~ estAÓ est:as várias modaUda- 1unto. a açl!.o solldárla. dlrlgll1a
de~ dl' formas :tssoclat!vas. em que, .l á agora no sentido de lP,teresses
no velho mundo. se costumam or- tipicamente coletivos. porque !nteganlzar as clMses econômicas e re~ses de "classe" ou de "eategodas quais são exnressões mal~ slg- rla" <rrupo profissional); interesnl!lcativas. modernamente. as a.s- ses. em suma. que transcendem e11·
:o:oc iat:iít"' sindicais e a.s lnstltuiçõe~ se \'a~to . e tral11cionai campo tio
cor~ratlvas .
puro interesse privado, em que há
No Brasil, com efeito - seja pe- quatrocentos ·anos. ele vem agindo
la dlsoersãa geográfica da sua po- com n lmpeto e exclusivismo da sua
pulação; seja pelo incipiente e o ambição. da sua energia e da sua
rudimentar da sua estr.u.tura. eco· combatividade de indlYiduallsta.
E' deste ângulo que devemos en·
nõmlca, lr,dustrial e urbana; ~e.ia
-pelas condições face!~ e pouco ex!- carar o problema da slndlcallzagente~ da vida nos trópicos: seja <:ão em nosso povo. Só através dele
pelas Influências. ainda ho.1e per- poderemos apreender, em toda laslstente_s, do trabalho servll; seja tltude do seu alcance, o transcen-,
pela. açao desintegradora dos gran- dentalisslmo papel_do_ s_inlilc.a.t.o...nQ
des domln!os - a.s nossa-~ clas~es Brasil. a. sua _granC!e função lnteou ca tegorla~ profissional~. nas gradar.a ~ organlza..qora . "ESfe poc1dades e nos campos, não pude- derosó instrüri.ú!J'Ifo de solidarledaram adquirir, senão em alguns ra .. de é que nos vai permitir fazermo~
rlssimos setores, densidade . espes- o nosso povo passar, gradativasura, cor..ciêncla. organização. Na mente - para empregar a llnguasua maioria, estio ainda em fase gem de Gurvitch - da sua râreembrionária de formação; ainda ~;ita e desintegrada condlcão de
Indefinidas nos seus Uneamento~
massa" para essa condição de
sem contorno~ precisos e - o que "comur.,ldade" e, talvez mesmo. de
é mais si~~:nltlcatlvo _ sem aquela "comunhão", que a~ responsabili"conciêncla de grupo", a que ~e dades futuras do nosso destino no
r~!erem os soclólo~os . .Dai a au- mundo estão a exigir.
sêncla de associações sindicais em . Não .~e argua :que os. partidos poseu_.s.elo..
l!tlco.s exerceram , ou poderão vir a
Esta~ expre~sões assoctatlvas en- exercer. esta. !unção em nossa histretanto, estão nelas contida; ,.m t.órla. Todos sabemos - o~ que
latêr.,cia, sob formas ainda tórpl- olham o p:moram.a político do
das ou potenciais; para a sua apa- Brasil eom olh~s realistas - que
rlção e revelação; 0 que lhes . es- os partidos po!Jtlcos nunca exertava faltando era, certamente, um ceram esta função, n;-m n:oderlam
estimulo -~xterno~ l\itlndo sobre êij::- tê-la exercido no Brasil. E 1sto por~a~ categorias ou classes, essa -cor- que o~ partidos, aqui , só em tese,
rente de excitaÇão que a.s condi- teoricamente oodem ser con.~ide
<:Ões especificas da nossa forma- rados associações com atividades
cão ~ocial e histórica não lhe~ pu· desln~eress.adas ao serviço de Inderam fornecer como vimos ~ que ter esse~ nubllcos . Os nossos p:usó o Estado _ 'objetivando ~ pen- tidos políticos pertencem . .na VP.rsamento de uma polftica de pre- dad.e ..àquele tioo de sol!dar!edaparação do homem brasileiro para de social que Max Stirner chanfa
2L.xlda. ' aMoeiatin-lie_srru.~
de "u~~.~ção de egois"'s". Pm
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do, clentltlcamente determinado, suscitariU'l\·· não passaram
da riosl!la psicologia social. coletiva, de transitórios états de "''\lle,
- de p:~vo . E' uma verdade expe- tipo local (salvo a guerra âiS' P.ararlmental e indlscutivel.
guall. aos quais faltou (InclusiveOra. deste dado sociológico. des- a gu~rra do Paraguatl tempo hlsta verdade constatada e experl- tórlco ba~tante para que se "prementada. decorre para a no~a clpitassem" e "cristalizassem" em
política soeial, esta conclusão: ~ complexos pslc:~lógicos estavels,
dever supremo do Estado Na cio- quer.o dizer: em verdadeiros "tranal amoarar, estimular e desen- eM" ou "Instituições culturais".
volver todos aqueles moviment:~s Da! aouela raridade de Instituições
prlvadO'S que represer>,tem. no nos- de solidariedade social em nosso
1'0 povo. exur!!~~ões de _coqneraçJo. povo._ a ou e jã tive -ooortunldade
r. e .agreu.~;_ãp_, .de _sollda.rledade so- de assinalar em outro livro, quar..-·
rlal ativa. em suma. Qua-isquer do ensaie! di.~crimlnar e Isolar os
que eles sejam e por menores ~ caracteres distintivo" e dlferenmais rudimentares e onde quer rlals da nossa estrutura social e
. que se manifestem. salv:"> os que s~ da nossa mentalidade coletiva .
constitulram com fins anti-sociais ·Este traço da nossa mentalidaou anti-nacionais (hordas do can- de coletiva só agora comeca a ser
~aço. no sertão, ou, no sul. asso .. rr.odlflcado. F.ntre os vários agenclarões ~strangeiras com obJetivos tes désta modificação estão preclantl-nRclonalizadores, POr 'exem- samente - e como o.s de maior alplo) . No desenvolvimento da rMl'ia cance e eficácia - as n~soclações
política social. esta orentação. exe- l"indicals e M lnstltui~ões corporacutada com perslsMncla e cont!- t.lvas. delas decorrentes ou nelas
nuldade, representaria o que ooc!P.- fundadas . ·
,
riamo~ chamar - a luta oficial,.
RealmPr.,te. só agora - com as
mente organizada contra o lnso - instituições sindicais e com as !ns- ·
lldarlsmo, isto é, contra a ~trande tltulções corPOrativas . . .,. . é que o
falha ou lacuna da nossa estrutu- homem brasileiro esU. tendo nlll!l
ra social, falha que constitue jus- mãos os dois instrumentos, ou me- ·
tamente - uma daouelas "linhas de lh:~r. as duas técnicas mais eficlmenor res!stêr~la" do noMo povo, entes para o cultivo e a prática
a oue me referi no prefácio da- por assim dizer quotidiana desta
quele meu primeiro livro.
nova modalidade de ação (nova
Ora. entre e~sas ~trandes expres- uo,rque a sua :formação social não
sões de !'!OJidarledade necessária~ e Ih a tmsinou) que é a ação em conntels estAo esr.:a~ várias modallda- Junto. a açl\o solidária. dirigida
des dP formas associativas. em que, iá agora no sentido de iP,teresses
no velho mundo. se costumam or- tipicamente coletivos. porque lntegan!zar as ·cl~ses econômicas e re~ses de "classe" ou de "eategodas quais são exoressões mais slg- ria" <rrupo profisslona]); lnteresnl!lca.tivas. n1odernamente. a~~ .u- ses. em suma. que transcendem e!'ll!ocia~Õt"'~ sindicais e as lnstitulçõe!\ se "a~t~ . e ·tradtctonal campo do
co,.~ratlvas.
.
puro Interesse privado. em que. há
No Brasil. com efeito - seja r'e· quatrocentos ·anos. ele vem agindo
la dlsoersão geográfica da sua po- com o impeto e exclusivismo da sua
pnlação; seja pelo incipiente e o ambição. da sua energia e da sua
rudimentar da sua estrntura eco· combatividade de ind!Yiduallsta.
nõmlca. lr,dustrlal e urbana: se,ia
E' deste ângulo que devemos en·
-pelas condições facels e pouco exi- carar o problema da sindicalizagentes da vida nos trópicos ; seja ~li.o em nosso povo. Só através dele
pelas Influências. ainda ho.1e per- poderemos apreender, em toda laslstentes, do trabalho servil; seja tltude do seu alcance, o transcenpela ação desintegradora dos gran- denta.lfsslmo.. papel do_ !Jndlcato n~
des domin!cs - as nossa.'! classes Brasil . .a. sua _g_ranae função In teou ca tegorlas profissionais. nas grad.or.a e. <?~g~_!'llzacíora· . 'ES~e · pócidades e nos campos, não pude- deroso lnstrumet'lto de solidarledaram adquirir , senl\o em alguns ra -- de é que nos val permitir fazermos
r!ssimos setore-5, densidade . esp~s- o nosso povo passar, grada.tlva~ura , cor..clêncla. organização. Na mente - para empregar a llnguasua maioria, estão ainda em fMe ~em de Gurvitch - da .rua râreembrlonárla de formação ; ainda :feita e desintegrada c:mdlcão de
lndeflnldas nos seus lineamentos "massa" para essa condição d~
l!em contornos precisos e - o que "comur,ldade" e, talvez mesmo. de
é mais significativo _ sem aquela "comunhão", que as responsabili·
"conclêncla de grupo", a que se dades futuras do nosso destino no
referem os soclólo~os . .Da1 a au- mundo estão a exigir.
~nela de associações sindicais em . Não !<e argua :que os. partidos poseu . .s.elo..
htlcos exerceram, ou poderá:~ vir a
Estas expressões assoctatlvas en- exercer. e.sta função em nossa histretanto, estão nelas contida; em t.órla. Todos sabemos -. os que
latêr.,cla, sob :formas ainda tórp!- olha:n o p;moram_a pohtlco do
das ou potenciais; para a sua apa- Brastl eom olhos realistas - que
rlção e revelação 1 0 que lhes . es- os partidos poli~lcos nunca exertava faltando era , certamente, um ceram esta funçao, n_em n_oderlam
estin!_ulo _l,!xterno_11,glndo sobre eH- tê-la exercido no Brasil. E tsto por~as categorias ou classes, essa' cor- que 0!1 partidos, aqui , só em tese,
rente de excitaÇão que as condi- teoricamente nadem ser com:ldeções especificas da nossa forma- rados assoclaçõe.s com atividade.!!
cão l!ocial e histórica não lhes pu- desln~eress.adas ao serviço de Inderam fornecer como vimos ~ que teresses nublicos . Os nossos p:usó o Estado _ 'objetivando ~ pen- tidos polltlcos ?ertencem . na vP.rsamento de uma politica de pre- dad.e. _àquele tJoo de solld.a rledaparação , do homem brasileiro. para de ~~c1al .qu~ Max Stlrner chanf'a
a .. vtda associativa de grupo
de assoc1açao de egolsH-s". f'rn
poderia provocar, 'como já está que o ob1etlvo da solidarieã'ade não
provocando com a sindicalização é absolutamente um interesse- púprogresslva das .nossas classes pro- bllco ou coletivo, mas 'dn~ e ex~ntora.! .
cluslva.m.ente o Interesse pessoal _
O l!rande movimento no sertldo de lndJvJduo, de família ou de cl ~J~ ,
da SIX:dicallzação, que' agora' se mas,que só no grupo, - no "parln!cfa em hosso· país, é, assim 0 tido_. ~ncontra melo seguro de
primeiro passo para a organizaÇão reahzaçao. De cada membro do
social do nosso povo, pela qual jã partido. de cada "correl~gionário",
vinha bradando desde 1910 0 nos- oode-se dizer como na formula de
so Sllvl::l Romer~. Nt.im po~o como Stlrner: - "0 g~upo não te possue :
o nosso, de formação colonial e tu é quf', possues o grupo e dele
anti-urbana. guardando ainda r..o te serves .
Oliveira Vianna
s~u _subcon~lente coletivo uma tradtçao quatri-se·cular de eentrifu- (a) - Nio I aqu i o lugar para demonstrar astf! ponto . Este! aspf!ctos
tlsmo deixada pelos "plonelro.s"
psic o-soc:iológicos dos partidos .,,_
"desbravadores" e "latlfundlárbs':
tr., 11ós iA os f!~tud e i Ja.rgam•mtf!
donde provem; num povo assim
em vários li v ros: P:>pulaç6es Mel'ldloaala, cap. VIII, XI e XII :profundamente animado do espf~
Prol>led\as de poUUc:a objetiva,
rito Individualista. o sindicalismo
cap. II. VII, VIII ., IX; - O ldearepresenta, realmente, o papel de
U...o da C011stltuiçlo (2.• ed . ),
ea.p . I, II, ITI e VI; - Pequenos
um agente corretivo ou retificaestudos (3.• ed. ), pg . 120 sg.
dor: é o processo mais eficaz rãpldo e seguro para a criação' e o
deser,volvlmento destas formas de
~
s~lldariedade social ativa, que ele
r,ao pôde constituir e consolidar
durante os quatro séculos de sua
h!stórJa social, fronteiriço e latlfundlarlo que semore foi e. como
tal, homem ~e Iniciativa e ado
pessoal como "bandelrant'e"
como "sertanista". como "oovoa~
dor", como "senhor de engenho"
d:mo de ~~:randes dom!nlos rural~
onlprodutlvos e auto-suficientes.
Na verdade, durante todo o pe·
rlodo de S!ta formação histórica
o homem brasileiro semore !liÚ~
~ob i1. lr,c;p!ração _
do espirlto lndivtduall!!ta: mesmo qu:tpdo agremia- va em torno de sl um grupo pl)-
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ILIT AR.Odia de ante
AERONAUTICA

na Bherinf, · Milton Medronho Gu ima·
rAcs, Manyr Ablbe Japor, Miguel Gal·
dlno de Andrade, Marcos Venlcius Nunes
Ml· de Brito, Newton Machado, O'avo Mar·
um tlns Garcia Paulo Herminio da Costa,
Paulo Ararlpe, Roberto Scragnole Tau·
Ml- nay Samuel da Rocha Fonseca e Wal·
de ao Saleilque.

AUe
~ ne

VENCIMENTOS DOS OFICIAIS AVIA:•
DORES EM CAMPANHA - AVISO
BAIXADO PELO TITULAR DA
PASTA - OUTRAS INFORMAÇOEI

Ao diretor d oPcssoal, o ministro d
Aeronáut ica dirigiu o seguinte aviso
"Decla r o-vos para os dev idos íins, qu
o A viso n.o 76, de 27 de ma 'o do cor
rente ano, compreende as vantagens efi
tabelecidas nos arti gos ns. 128 e 129, d
Código de Vencimentos e Vantagens do,
Militares da Aeronáutica, as quais a o<
verão ser abonadas a · partir daquela da
ta ao pessoal que fizer jús às me~ma'

Comemoração no C. O. R. E. A.

O Ci rculo dos Ofic iais Reformados do
lsu- Exército
e da Armada . comemorara
V eamanhã , às 15 horas, o Centenário ao
ue l!a;:c!mento do :lustre aln:'irante José
Pinto da Luz. Nessa reun1Ao falará o
comandante Cesar Xavier .
ll lo,
NOTICIAS DIVERSAS
tjor
Passou i disposiçAo da Com issão de
a à Recebimento
terial Bélico dos Esirei- tados Unidos deo Ma
cap. Propicio Machado
1
ara Alves, do 1.o;
3,o Regimento de Artilha2.& na Anti-Aérea .
- Vai servir no Estado Maior da 9.•
R. M. o major Albino Silva.
la
- O diretor de Armas transferiu o
2 .o tenente da Reserva de 1.• Clas se ,
Arma de Artilharia, Manoel Vicente
apl- Ferreira, do 1.0 Grupo Movei de Artl·
avo lharia ae Costa (Fernando de Noronha)
.~ in o
para a Bia. do 4.o G. A. C. (Forte da
~o sé Lage) e o 2.0 tenente da Reserva de
ldO, 2.• ClaSI!e, convocado , Ivo Livlo Henrl
rer- Pul(nalonl, do 8.0 Grupo Movei de Ar·
lho, tilharla de Costa (Rio) para a 1.• Ba·e to tena Independente de Artilharia de
pe· Costa (Forte Marechal Hermes) .
.re- Passaram a adido i Diretoria du
de Armas:
o
major
Alber ico
Avellar
'pa- Acqulstapacpe, que acaba de regressar
[u e- dos EE . UU., até a apresentação do rela·
chl- tório sobre sua v iagem e o 2.o ten . Res .
conv. Alberto Soares de Souza, j:lor ter
sido desligado da E . A. C. C! aguardar
classificação.
1on·
- Foi excluldo do estado efetivo do
a do
iaz· 22.o Ba talhão de Caçadores tTama nda·
ré
), o 2.0 tentente da R~serva de 2.•
f er·
.h ar Classe, convocado , Ne! de Noronha, por
na ter si do pos to ;\ disposiçAo do Ministé·
n é- rio da Aeronáutica.
O comandante da l .A R . M . retl·
,"do,
:P e- !icou a cla ssificação dos s~guintes aspirantes
a oficial da reserva: Roberto
d!l
da Cardoso Fontes, dentista, do Grupo Es·
cola para o 1.0 G. A . Do .; Renato Cõr·
tes, do Grupo Escola para o t.o G. A.
Do . e o dr . Luiz Rodri"gues Ribeiro, do
d(l 1.0 G. A. Do. para o 3.0 R. 1.
se·
de
NA JUSTIÇA MILITAR
A

de
e
·do
az

DESIGNADO CHEFE DAS OBRAS DJ
3.& ZONA Ati:REA

O · ministro as sinou portaria dealena
do o ocupante inter ino do cargo de e
genheiro do Quadro Permanente do M
nistér io, Jaime Sta!a, para exercer
tunção de ch ef e do Distrito da Obr
aa 3.• Zona Aerea.
Noutra portana, e atendendo ao lnte'
resse ao serviço, o t ;tular da pasta de
termmou que passem a servir, reapect
vamente, na Diretoria de Obras e na V
retorla de Aeronáutica Civil, os priti
cos ae engenharia · Jose Ubirajara Jorai
de Melo e Candido Gtl Alvim Gafree. •·
VAI ASSUMIR O COMANDO DA
1.• ZONA Ati:REA

l':m a vi lo da FAB, seeu irl, amanh.
para Belem do ParA, o coronel avlaco·
Iv o Borges, afim de assumtr o comandi
da 1.• Zona Aer es , para o qual foi
c~temente
nomeado por decrllte
p res idente da Repuhuca.

re

TABELA DE

! I CII,

DESPACHOS

Foram despaci18dos pelo titular
pas ta os segumtes requerimentos: a
Soc1edade Construtora ., Importado
Braslha, solicitando sua inscriçio con
empresa construtora de obras do Mlntt
téno - "Inscreva-se"; e da Panalr d
Brasil, solicitando permisslo para qu
possam se ausentar do pais, os senhor
Adriano Chiarinl e Roberto Queiroz
Silva - "Autorizo ".
RECEBIDO EM CONFERti:NCIA O
CHEFE DO E . M.

Esteve ontem pela manhA no cabinet
do ministro, sendo recebido pelo sr. Sa
gaao FJtho em conferência, o major hr
gadelro Armando Trompowskl, chefe d
Estado Maior da Aeronáutica.
No gabinete estiveram tambem o co
ronel médico Godlnho do~ Santos, chefo
ao Serviço de Saude, o ten~nte-corone·
aviador Ary Lim,. e o tenente-coron
intendente José GranJa .

P."·

HOMENAGEM AO GENERAL HILLMA

O chefe do Serviço de Saude oferect<l
amanhA, um almoco ao ceneral médlci
C . C . Hillman , do Exército norteamerl
cano, que se encontra em viRita ao nos
Ro pais . O almoço Rerá realizado ia 1.
horas, no Hospital Central da Aeron6u.
tica, part'cipando do mesmo altas 11
torldades da FAB, do Exército dos lo;
tados Unidos, e o corpo m6dlco do Se
viço de Saude, cujo chefe, coronel G·
dlnho dos Santos, fari a aaudaçlo
homenareado..
.. ... ,, ~ ~

~

,..,

Sorteado
o Conselho
,..,...,.....,._,,_
_

REQUJSIÇAO DB iz'llAKII'ORTU

Fo1 desillJado o tenente-coronel avl.
dor Godofredo Vida! para conferir e 11
tenticar as contas relativas a requlsltl
de transportes, processadas na Dlretu
ria do Pessoal.
ATIVIDADE DA AVIAÇA.O CIVIL

> au
m el
ais,
nis-

que
)O &·

\ rio
:om

na

O ministro da Aeronáutica recebeu I!
presidente do Aero Clube de Slo Cal
los a comunicação de · que foi breveta:
da a primeira turma de pilotos elvl
em número de oitos .
Recebeu tambem lnformaço,. do pre
sldente do Aero Clube de Cachoeira ao]
bre a obra que vem realizando essa enl
tldade . Ali foi criada uma escola, con
dois Instrutores; dispões o Aero Club
de um campo mun icipal de aviaçio co~
tr ~s pistas; nesse campo foi con~truid;
um hangar, com a devida autorizaç
e flscallzaçlo do Departamento de A
ronáutica Civil, podendo abrlrar oi
aeronaves. Conta, ainda, o Aero Club
com um planador e com oficinas mecA
nlcu e está d eterm inado a ministra·
Instr ução gratu ita aos alunos comprova!
damente pobres e que demon strem apro
veitamento no curso, alem de contri
bulr, financeiramente, para o apertei
çoamento em escolas superiores de avi~
cão do~ alunos que mais de d~stacar~m
Na comunicação fe ita ao t itular d
pasta, assinala
presidente do A. C. d
"Cachoei r a que com .tlm· , ·~o cklado pe
~ funcionár i os dd' Ea..
do Brasil I
J' lpan t:~ naci onal êle a~ t lo, j! se dé.
Inicio aO' . tr~lnamento da ,, >rlmeira tu r,
ma. de p11otos compo! ia (' 111 alu"'OS,
- ev:t brevet11dos erri ' no·.) mbro, _ ', q
tros .n om n · :r~ .•~ , ., tdldatl(. t,n
da turrr&·.
·"" · 1 'j
•

o

nls·
1 ~ 3-

pef,.rl

hra

I-

EXTRANUMERARIOI

O m in istro assinou ato aprovanao
alteração da tabela dos extranumerart
diartstas do Estado Ma1or da Aeroni

Irregularidades na 4. 11 C. R.

O promotor. da 1.• Auditoria da 2.•
Região Militar, de Sllo Paulo , of~receu
denúncia contra o coronel Jorge Aueusto Souni s, major Ped r o de Freitas
"Bandeira de MeloL capitão I. E . João
Bueno Prohmann e 2.0 ten . Ené11s \' ascancelos . Aquele representante do MLIrt, ntstérlo Público Militar considera os rere fe rido' oficiais como incursos no crime
on ae falsidade administr ativa, ao tempo
em que desempenhavam suas funti>e s na
4.& Circunscrição de Recrutamento, da
,e r· Capital Ba ndeirante . Começando por dl·
tl.e zer que "o coronel e o major s.ão res·
I ponsaveil mediatos e indiretos pl-ro des·
ia fa lque e sub tração, por isso que dei ·
xaram de cumpr ir os regulamentos e as
11 '
leis qu e defin ent suas fu nções, e bem
e- n ~ sim de inspecionar a 'e scrituração da·
. 5· que la C. R.; e z.o tenente, que, postea t•lormente, foi substltuldo pe'o capitão,
~lo por mandarem fazer escriturações de lan•
a• çamentoa fentástlcoa que nlo corres·
{)ondlam l realidade 1', Houv.a um .cles--taique 'de Cr$ 17.000,00, C'ómo em Slia
Pauto nllo havia oficiais de patente su·
pl'rlor ao do acu~ado mal! graduado, em
número ~uflclente para compor o Con·
aelho de Gul'rra , foram os autos remeti
8 dos para esta Capital. Agora, o advo·
1ado Edgard Pinto de Lima, entrou no
Supremo Tribunal Militar com uma pe·
tlçlo de "habeas corpus", alegando q ue
seus constituintes estão sofrendo c oação
Ilegal nas suas liberdades de "Ir e vir",
alem de lrreparavel dano moral, e obri·
gados a se transportarem de Mato Gros·
oo e Silo Paulo para esta Capital, sob
pena de r~velia afim de Re v~rem pro·
cessar. o que lhes acarretará despesas
pecuniárias, Incômodos morais e mate·
riAIS .
.
O pedido foi autuado e entrará em jul.
J!amento na próxima quarta-fe ira, pos·
sivelemnte.
~i o·

nas cond ições prev istas no referjdo avi,

so, observando, porem, o disposto nO
parágrafos do citado artigo n.o 129" .
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tização. E'
da vocação
mstruir os
que sugere
tfísica pladinária dit que ponto
l1ica plato!dieval, rei, então , a
tssas idéias
que adqui)pria liberhum dese5. E' nesse·
em última
perdido na
As formas
~ ínio
c'as
tais capri, variantes
rnece ao
para des-·
.>6 percee sentido.
losofia da
, enologica .
possível
Alemarha
nente plalar e pou·
Ito resu11 a
'metafísica
A propó -panhar o
hdo o seu
~ seria ne•nou muito
A metafí3 aç1o do
ct ·1 violen0 indício
~ r. está na
lell" a dessa
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conexao com n meta~is
sofica que se prende h~
t:artesiano. E' a fenorr.
uma esplêndida demo
de certas idéias . A essê
clsamente, em habil e
rentes à dialética de P
por ter percebido a p
peculiares a esses dois
mente opostos. que o fi
a sua tentativa de re
afim de atingir a ess
uma dessas zonas de
tlgar. A sua destreza e
va, pois um ligeiro de
rlormente , as proporçõ
Ele perceberá, sem dúvl
argúcia, que no l!miar
três filósofos se enccintr
cislva para o futuro do
teressada. Es.sa.s três !1:
Qualquer que seja
da filosofia atual, é di
tígios da passagem de'
projetam uma poderos
no interior de seus sls
lações. Neles se observ
forma especulativa, con
homem. Caberá, a ess
respe!to da influência
e o destino do nome
pológicos se transmuda
complexos ideativos, m
menta, se refere, sobre•
dos representativos e
butos e qualidades hu
mente diverso da inser•
e dos acontecimentos.
relação à vida mterlor
ram multas vezes sob t
nêncla das idéias . Se ri
sentido dessa ressonàn
sentação ou, quantas
resíduo repre.sentat1vo
altera as perspectivas
A ação da Idéia s
dos e receptivos se ide
abalos sísmicos e as 11.
tlca operou uma revolu
de efeito lento e segur
das culturas . Os ideais
basta nte vivos no cent
a sua influência se m
vés tla recusa em ade
t odo e os postulados i
pode n egar, porém, é
sucessivas gerações a n'
perante as suas idéias
e o historiógrafo compr
protelar o encontro co
origmam de Platão, D
tempo e sob qualquer l
o reflexo de sua. .sombi
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Programa de hoje da
Nacional
'l .00 - Mus
. i ca.s va1;1a
. d as ....em.
vação;· 8.30 .- Tapete mágico
Lucia, pela professora Ilka I
10 .00 - Programa Luiz Vassalo,
tura ; 'J.'O . 01 ' :..._ 'Rádio teatro, com
novela "Renúncia··· , de" Oduvaldo Vi
ana; •· 11.00 ~:. Os ·1 rapurú.s; comanda
·dos · por Braullo · de · Cal'valho;, . 11.1
- Augusto Calheit:os, com . Q regional
11.30 - Guiom!l-r Santos. coll].--º.ffi~
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Programa de hoje da
Nacional
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7.00 - Músicas vat;iadas, ... em.
vaçáo;· 8.30 .- Tapete . mágico de
_ Lucia, pela professora Ilka
de 10.00 - Programa Luiz Vas1 .
tura; '10.01 c :_ 'Rádio teatro,
1ive
em- novela "Renúncià ''' , de- ·
tr(- ana; ·' 11.00 "-'- Os ·lra:nm
ara. dos · por Braulio · de de - Augusto Calheil:os, com -o.reg1Qnall
um 11.30- Guiomar Santos, com orq
ma tra; 11.45. - Marüia Batista, em
em dição de reaparecimento', .. cóni o
ios gional; 12.00 •_:_ ·paulo serrano, ·
na ·orqueStra;' 12.15 - , A'lbertinho ·
~ha tuna, · com regional e· orquestra;
ts- ·- A vida tem dessas coisa.~ .... , ·
~s- ·grama de Victor Costa; . 12, 55 ,-.
rês porter Esso, . o- prime\rp,. a . da.r ,!J.S úll
~he t!mas; 13.05 -:- ÇonjJ.ln!-P. T,o~3:ntin
. é e suas criações; 13·. 20 - 'Pedro C eles
>e~J tino, com o regional; 13 . 35 Hor:
io- do< Pato; com Heber tfe ·Edscolt; 14.3
ão, -Coisas· do Arco da Velha; com Mes
quitinha, Floriano Falssal, ·Silvio·. Sil
va e .outros, corn .a .parUcipa.ção .mu
io-.. sical de . Mari\ia B.atJSt;l., . os .. J:r.a,.plll'Úf
tos, Albertmho Fortuna. e. do_ r.egiq11al, di
rigido por Dante Santoro; 15 :05 encerramento do programa Luiz Vas
> li alo; 15 . 06 · - Reportagem Esportl v
com Gagl1ano Neto; transmitindo
d partida. de · futebol entre · ·América
da s. Cl'istovã.o ;. 17, 3Q - ,Ta.rde , Q&nsanl
hl 0 te; 19.30 -,-R,esenh:J. ~po~;ti,11a, .co
a Gagliano Neto; 20 .00 - Program
ar- Barbosadas, com Barbosa Junior, di
retamente do ·Mdtfórrói · 20.45 ·.:.:.._ Ba~
~ rA.o EiXo, o· grande mentitosó; 21.
-'- Reporter EsSo, o -primeir6 a: ·ctar
1 ~& últimas; 21.10' ·~ ·contin\lação ·do ·pro
n - , grama. ·B arbosadas; 23:.00 -.- encerrai
ar- mento.
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FROGRAMA · DE · ·AMANHA,
a.cy
la11.10 - Hora da. ·g inâstics, · peló·'pro.
rta fessor O. Diniz ' ·MagaJhA.es; · IL 00 la- Reporter Essà', .o p~;imeiro.. a., -dar ~
qo )llt~ma~; 8. Ofi. - ' Músicas, varia,da.s, em
. gravaçao; 10 ..30 --:- ..ft~dip, ~1!-.tr,o, coD
1rr- mais ilm capitulo 'de 41 Infm!tó'\ or1
hi- g!nal de Rodol!o Maier; ' lLOO :..:... Pro
te. grama Paulo Gracindo, diretamen
do . do 'l'eatro Carlos Gome~. cqm a. par
hi· . ticip~ç~ . de .(Ubert!M.o. ,.Fprt.u
or·. Eladir Porto, Augusto Calheiros e
lu ·regional díiigido pó'r 'Oarit'e Sàntoro
tas 12.55 ~·· Reportér ·F.Sso', ·ô' ''prltne!ro
~as das as •tlltimas; 13·.00 R~iO"tea
~o. . tro, com mais. uma capitulo de· "No
tra. .turno " , . original de. oAmaral .. Qurgel
110, 13. 30 . -., A .vo2; da . Beleza. ,program:
fe- de Léa Silvl\o;, ~4; .. 30 .--: ~t.erv~lo~J5.3
11a, - Músicas variadas, em · gravação
re- 16.00 - Programa Alfa, co ma pa
ticipaçã.o ·de Nelson Lopes; -cótn Cels
Cavalcanti ao· piano ' e• 'de ·I.Id!a;- Bas
.tiani, · ·acompa-nhando-se• ..ao · ··viol!l.oj
16.30 .- ..·Amigos . do. Jaw, .em Q'i'&V&•
10:- ç~;
17.45 - , Unil((lrsidade .dO. Al
~r- com . as . aul~ ,de J.wg:ua.. e litera,tur.
!la espahhola e .hiSplino-amt:ricana, peli
leu·· prot'es.sor ~terior Niseentes e' qrga'
j e nizaçA.o do ensino liecundáriô; 'pel
p. profes.sora. O!elia. Guimarães; 18.15 •
ri Programa da Leglll.o BrasUeir& de ~
sistência; .. 18.30
.... ~ .... - ~-.....•·
........_.._
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SINDICATO profissional tem
um papel essencial a exercer
em nosso povo. no que toca
ao problema da transformação não
só da sua estrutura mat.erial (morfologia dos grupos). como da sua
estrutura mental (psicologia dos
g-rupo~): e a sua influência terá
que ser decisiva nos nossos destinos. Liberto, como está, das preocupações de luta de cla.sses. que
tanta energia lhe consumiu no ve. lho mundo <mas que não teriam
razão de ser em nosso melo), ele
nos poderá dar, com efeito, aquilo
que a nossa h!.stória (ao contrário da história dos grandes povos
que nos têm servido de paradigma) não permitiu que constituisRemos e desenvolvessemos: os hábitos de cooperação social. bem como conciênc!a das sua.s virtualida·
des renovadora.~~.
Justamente por isto é que demos
preferência, como base inicial da
nossa estruturação profi~ional, ao
sindicato por ofício ou categoria
- e não ao sindicato por Indústria,
como ocorre na Rú.~la ou como
está ocorrendo, de certo modo, nos
Estados Unidos, depois do New
Deal. O s!ndJcato por oficio ou
por categoria é o tipo de sind~ato
que malo! nos convem, porque mais
adaptavel aos fins que· temos em
vista em nosso povo. E', realmente, o sindicato ideal para a organização profissional de povos como o nosso, sem tradições de solidariedade econômica. Caracterizando-se pela homogeneidade de
composição, decorrente da Identidade, slmllitude ou conexidade das
profissões ou atividades · exercidas
peJo,o; st:WI membros, as IU!socla·
ções sindicais deste tipo estão,
aqui, mais do que a.s que porventura se constituiss.em sob ' outros
critérios - em condições de "cristalizar" mais rapidamente, entre
os seus associados, uma forte conciência de unidade e de grupo, um
sentimento mais lúcido e militante dos interesses coletivos da categoria a que pertencem.
Já com os grandes sindicatos orgll.nlzad:>S .sobre a base de Indústria - dos metalurgistas em geral;
dos transportes em geral; do comércio em geral; da t~elagem em
geral, etc. - não aconteceria o
mesmo. - Organizações eomplexas
e muito heterogêneu, nos sindicatos organizados por indústria, as
diV.t:J.:~U _,P,fQt~aõel ..ou o~cios

apa-

Por isto mesmo, desde há muito,

em obras várias, que correm pelo

país, venho advogando a intervenção das nossas classes econõmica&
no governo e o consequent~ aban- 1
dono desta mentalidade de indi!erença e hostilidade pelos negócios
públicos por elas re,·elada ate ago·
ra - o que, no fundo, não é outra
coisa senão o problema da grav1·
tação das categorias econômicas
no sentido do Estado, da sua integração ou, pelo menos, da sua In·
fluência no mecanismo administrativo do Governo. Problemas de Política Objetiva (1930), Problemas
de Direito Corporativo · 0938) e O
idealismo da Constituição
(este
tanto na sua primeira edição, de
24, como na .!legunda, de 39) são
livros em que este pensamento
aparece com a insistência, a rrequêncla, a predomlnlnc!a de um
Ieit-motiv. Nunca deixe! passar
em silêncio qualquer oportunidade
que me permitisse martelar nesta
tecla, feri~ este t~ma, insistir na
urgência de uma renovação de
mentalidade das nossa.s elites econômicas e das nossas classes ·produtoras.
Orgulho-me, entretanto, de poder afirmar que, nesta preocupação,
nunca 1ne faltou, graçiis a Deus,
nem o sentimento da relatividade
dos .!listema.s polfticos, nem a conciênc!a das peculiaridades deste
problema no Brasil. Sinto-me um
espírito sempre aberto à.!! idéias
geral.s que circulam no ambiente
intelectual cto mundo, sem dúvida;
mas, esta atenção pOr tudo que lA.
se a.glta nunoa me Impediu de
manter um contacto muito Intimo
com a realidade d:> nouo povo,
nem de procurar conhecê-lo cada
vez ma~ na$ pecul!arldade.ll da sua
estrutura, como nas peculiaridades .
do seu espírito. Não sou um puro
teorlsta de reformas, que procura
reformar pelo simples ~~;osta cta
inovação; ou um apressado divul·
gador de novidades, sedento de p«recer estar sempre à Ia page; mas,
antes, um nacionalizador das
idéias-forças dotadas de universalidade e de form,ação peregrina, é
cer\o, mas a cuja influência nós,
povo incorporado .à civilização ocidental, não nos poderlamos evadtr,
a não .!ler tJ,ue leval)ta!!.semos uma
barreira Isoladora entre nos e o
resto do mundo; barreira que não
poderiamos ter o prazer literário
de com.p&rfll' H~~Ue.r · .._ .DW4:all!au
da China, porque estaa nem j i · all
existem mais. · O que tenho sustentado naqueles meus livros di
doutrina política constitue, exatamente por isto, um sistema de medidas e reformas razoave!s que, se
adptadas, só poderão trazer beneficios ao nosso país e a nossa gente.
Minha Inclinação pelo sindicalismo e as Instituições sindicais e
corporativas não tem outro funrlamento. Estou absolutamente
convencido de que o no.ssó proble·

recem agrupàdos num bloeo \!nlco,
em que encontram08 gente de todos os n1vels e condições sociais desde o simples operário braçal,
ganhando baixos salários e morand:> em casas do "morro", até o alto funcionário da gerência. vencendo pingues ordenados e morando em bairros elegantes. Dai como é Intuitivo - neste tipo de
sindicatos ser mais lenta e d!!icil
entre os seus componentes a conMlidação de uma conciêncla coleUva, de um sentimento de solida·
riedade social e de interesse comum, - de grupo. Eficientes em
outros pa!ses, já providos de espirito de solidariedade de ofício ou
de mester- como os da velha Europa, onde . as massas · trabalhado•
r as ·guardam ainda ns antlga,o; trad!cões dos "corpos de mesteres'' ou
"corporações de oficio" do perio·
do medieval - aqui seriam desaconselhavels, pelo menos como
ponto de partida da n:).Ssa organl·
zação econômica e profissional.
Não se argua que , mesmo em
noaso pov <J . ~sta.s tradições de "corporações de oficio" existiram, trazldas pel:r cultura lusa. Sem dúvida, ex ~ ~ iram no período colonial; m a\ é certo tambem que ti·
veram urr ' existência efêmera, cedo desapf recendo. o nouo problema de .tgora é restaurá-Ias, revigorá-lu e atualizá-las: - e é
este o pep.samento desta nova po ~ 11
Utica s~ial que está procurand ~
realizar a organização social do ·
nouo pdvo atravé& da sua estru·
turação slndieal.
Não foi, pois, sem um 1enJo,
:muito vWo da.s nossa.. realidades,
que preferimos para este flpt o
sindicato por ofíeio ou caterorla
ao sindicato por Indústria, à maneira russa, ou a uma organização
llnlca, como a Frente do Trabalho,
ao modo · nazista. Iru;titulções pro·
rls.c;ionais elementare8, de tipo por
assim dizer unicelulares, os nossoe sindicatos de ofício ou de ca·
tegoria !rio exercer um papel comparavel ao da.s escolas primárias;
porque serio uma sorte de escola.s
primárias de preparação do homem brasileiro para o espirito de
colaboração e .solldariedade profl..s.sional, de modo a criar, entre
os elementos componentes de cada
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dições dos "corpos de mesteres" ou
"corporações de oficio" do pertodo medieval - aqui seriam desa·
conselhavels, pelo menos como
ponto de partida da n:)Ssa organização econômica e prot!ssional.
Não se argua que, mesmo em
na.so pov'l, esta.s tradições de "corporações de oficio" existiram, trazidas pel:- cultura lusa. Sem dúvida, ex ~ t;lram no periodo colonial; mal, é certo tambem que tiveram um L ex.lstência efêmera, cedo desapl r,ecendo. O nouo problema de 1.tgora t§ restaurá-lu, revigorá-las e atualizá-las: - e é
este o pensamento desta nova po-lfttca soelal que está procurandO:.
realizar a organização social do
nouo po'vo através da sua estruturação sindical.
Não foi, pois, aem um aeruo,
:multo vWo da.s nossas realidades,
que preferimos para este flpt o
sindicato por ofíeio ou caterorla
ao sindicato por indústria, à maneira russa, ou a uma organização
llnica, como a Frente do Trabalho,
ao modo · nazista. Instituições prorlsslonais elementarel!, de tipo por
assim dizer unicelulares, os nosso.s sindicatos de ofício ou de categoria lrlo exercer um j>apel compara vel ao das escola.s primárias;
porque serio uma sorte de escolaa
primária.s de preparação do homem bruilelro para o espirito de
colaboração e .solldariedade profla.slonal, de modo a criar, entre
os elementos comp:mentes de cada
eategorla, uma . eonc\êncfa mais
clara dos seus próprios Interesses
eoletlvos.
O sistema sindical que estamQ.!I
articulando vai ser, pois, um dQ.!I
instrumentos m.al.s eficientes de
transformaçlo e progresso do nosso
povo agora po3to nas mãQ.!I dos
brutleiro.s de boa vontade e dota4~- de ~plrito de .serviço.
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ssis
tal que os sindtcato.s vio repre ntar quando derem plena aplicação aos recursos
pro'(lndos do imposto sindical e
das contribÚições estatutárias (so·
corros, assistência, educação, "servi~os sociais" de todo gênero), serão eles tambem o melhor melo
através do qual as nossas classes
econômicas; .empregadoras e empregadas, poderão efetivamente e não teoricamente, como até agora - participar do Estado, penetrar os seus c3nselhos e corporações e neles realizar a afirmação
democrática da sua vontade e dos
seus interesses - e isto em grau
que o puro e exclusivo processo do
sufrágio universal do.s partidos P<ilítico.s e das assembléias parlamentares de modo algum p3deria permitir - como nunca o permitiram.
Será esta uma das funçõe.~ mais
• altas e significativas que as ln.s~i tu.ições sindicais terão -a exercer,
? . n~undo do após guerra, em nosso
alo!.
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(Conclusio da ,,. ptr.l
m.a polttlco do futuro, no mundo
salvo pelas democracias aliadas,
não será reagir contra estas Instituições de solidariedade profl~ ,
sional ou corporativas, que o ca~
dilhismo fascista --:. felizmente para ele e Infelizmente para elas! associou,. na Europa, às suas a venturas 'e' à sua libido de mando e
de conquista; mas; dar-lhes aqui"
uma · orga!:Jl;>:ação compativel com
as nossas condições de ·estrutura:
de estr.u tura antropogeográfica; de
estrutura. econ·ô mica; de estrutura
profissional. O nosso problema . es-.
tá não em reagir contra elas, mas
em tomar estas instituições para
modificá-las, alterá-las, deformálu, abrasileirá-las em silina. de
maneira a ajustá-las ao' nosso corpo, à no.sSa conformação, às dimensõe.s das nossas possibilidades.
Nossa .situação, hoje, em face do
Sindicalismo e do Corporativismo.
I§ inteiramente Idêntica aquela em
que já estivemos em 1824 em face
do Parlamentarismo, no período
monárquico, e em face do Federalismo em 1891, no período republicano. Parlamentarismo e Federalismo, um e_ outro eram tambem instituições 'elt6genas, a que
tivemos, não obstante-;-..4e· nos submeter, porque representav~m duas
idéias-forças que então domina- ,
vam, o primeiro - o mundo civilizado, e o segundo - o coatinent
americano. . Ora, a verdade sabida
é que não estavamos preparados
para nenhuma desta.s formas políticas - <!omo · não esta vamos
igualmente preparados para · o Su·
frágio Universal, o que não Impediu que tivessemos que nos avtr
com elas e com ele, por !as ou por
nefa~. e com os resultados que sabemos .....
e ,..,_que
já. explicamos em ou., _ _ _ _ _ __
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sufrágio universal do.s partidos políticos e das assembléias parlamentare.; de modo algum poderia permitir - como nunca o permitiram.
Será esta uma das funções mais
' altas e significativas que as !ns.ti tu.ições sindicais terão ·a exercer,
· - ?.mundo do após guerra, em nosso
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I ma politico do futuro, no mundo
salvo pelas democracias aliadas,
não será reagir contra estas instituições de solidariedade profi~ .
r sional ou corporativas, que o ca\L,I
dilhismo fascista _;, felizmente para ele e infelizmente para elas! associou, na Europa, às suas aventuras e à sua libido de manc;l:l e
de conquista; mas; dar-lhes aqui·
uma · organi~ação compatível com
as nossas condições de 'estrutura:
de estrutura antropogeográficaj de
estrutura econômica; de estrutura
profissional. O nosso problema es-.
tá não em reagir contra elas, mas
em tomar estas instituições para
modificá-las, alterá-las, deformálu, abrasileirá-Ias em suma, de
maneira a ajustá-las ao· nosso corpo, à nos!a conformação, às dimensões das nossas possibllidades.
Nossa situação, hoje, em face do
Sindicalismo e do Corporativismo.
I§ inteiramente idêntica aquela em
que já estivemos em 1824 em face
do Parlamentarismo, no período
monárquico, e em face do Federalismo em 1891, no período republicano. Parlamentarismo e Federalismo, um e outro eram tambem 1nstitu1ções'elt6genas, a que
tivemos, não obstante0 çe · nos submeter, porque représenta'V~m duas
idéias-forças que então dominavam, o .primeiro- o mundo civilizado, e o segundo - o coatinent
americano. Ora, a verdade sabida
é que não estavamos preparados
para nenhuma destas formas políticas - éomo n!l.o estavamos
Igualmente preparados para · o Su·
frágio Univenal, o que não impediu qlle tivessemos que nos Lwlr
com elas e com ele, por fas ou por
nefas, e com os resultados que sabemos e que já explicamos em outros livros.
Hoje, estamos defrontando. um
novo com.plexo de id· ~ias-forças .
São idéias eentraLs, que estão no
foco do pensamento moderno,
idéias que vibram, na atmosfeta
do nosso tempo, com a altura, o
volume, a intensidade de umà nota tônica. e que vibrarl\o, com mais
intensidade ainda, na atmosfera
dos tempos futurO!!.
Quero dizer: estamos defrontando o Sindicalismo e o CorporaUVi!:mo. E - como outrora com o
Parlamentarismo, o Sufrágio Univenal e o Federalismo - ·não hâ
como fug-Irmos a estes dois peregrinos que nos estão a bater a ports como hóspedes novos e imp!l.cientes. Sim, não há comó deixar
de acolhê-los e sofrer a sua lnfluêncla, a fatalidade do seu fasc1nio e da sua dominação. Eles .te ~
rão, - quer queiramos, quer não\.
- que se instalar aqui, incorporarze ao quadro das nossas instituições poUticM e administrativas,
como já se incorporaralín, ou se estão incorporando, ·as instituições
; políticas administrativas da França, da Suiça, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da t>ustrália, isto e,
das maiores e maLs puras democracias do munq2..,_ .
O nosso prdbicma principal não
. é, · pois, combatê-las e repeli-las;
·! ~as, sim, evitar o erro em que
reincidirám os nossos àntepas.c;a-·
dos: isto é, a adaptação pura e
,;imples do paradigma estrangeiro,
o modelo vindo do outro lado do
continente; quero dizer: o figurino cortado à italiana, à nazista,
à francesa, ou à russa. Em vez
deste método fácil, mas perigoso,
temos que criar o nosso tipo de organização sindical ou corporativa;
nosso. independente, próprio, ajustado à.s nossas llnha.o; de corpo e de
esp!rito; em suma, fazer · obra pessoal, sob nossa medida - e não
obra de decalque e carregacão, e-opiada de modelos estranhos. E !o!
o que fizemos: a n:>SSa nova legislação .sindical ~ão é - e já o disse
em artigo anterior - obra de decalque; é, ao contrârio, obra pla•
nejada, executada e acabada tendo sempre o Brasil à vista.
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. - ~tgatorias para a.s ca.tegorlas por er
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tamb~m. as
Confedera.ções,
iUiocla.ções de s.o gráu, e muito mal!
[li!Ú '· elo que a.s l''edera.ções. devla.m possuir e
[ç&p&cld&de e, . a.sslm, o meu argumento conti'
lia tedera.çóes genericas prova demais.
nAo p:·ova demais. Oerto, as Contêm. em these, logicamente. como os
e as Federações, competencie. para
~
. ____ - ~ _ -~
.
·· qUQ.!Ulo, mvoca.na.o a rexe- - ~
var con'\e~.óes colle~tivas obrigator1a.e
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~ra;r. a.Là cate~r.rt,aa nellaa ~~itlss;
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• , a verdade é que, como G.S com·enções colo
e · 1_ect1 vas emanadas das co_ nfe:leraçõ3s teriam
· .;-ynd!cul c qu3 lhe.;; são associada.;, Não, ensina-me o honrad
wha a.ppl!ca.ção de ambito nacional, não ha
; oomo pen.s1r nisto em no:csa. tlleoria <.:o direide ntro <lo siJ!IO presidente da Ccnfeder&çb.o 'lla Industrla; o
•! to syndlc:1l. O nosso meio pr_?fissional n&o
da.s associa:tõe.> e instituições l u- der ou ce.pacidtlde para. pactuar convenções
9QD1porta, realmente, convenç~s collect!vas
um proi.>lema, cuju. so;uçii.o nesw lectlvi>.;;, a$im obrlgatorla.q, é exclusivo dos
· !lfara toda a Nação .. E' pre_ciso nao conhecer o
sentido não interessa. só a El:as, dica.tos - e isto po!que u. constituição só t
na referida alinea, em "syndicatos" e nA.- ~a. _ ,,aceso paiz, a su:1 1mmeas1dade g';ographica, e.
e. Nação e ao seu futuro.
Minha condiçio de Iunvcionario nfi.o pode •·tedera.çóes". Logo. conclue el!e, com l!&n~- 8U& extrem·• dispel"3ão demograph.ca.. a enorsimpllcldade, 16 os "syndlcatos" têm compete,:&l me dlf!er~nça dos seus ~!\'eis econcmicos e -~e
ser Invocada. nacia. tem que vêr repito com esta dlscu·J..Oão. No caso em debate, mlnha3 ela para convenções collectivaa re:p.t:a.mentadoltt.:- aubslstenc.a., para suppor posslVel con~enço~s
questao _de
responeab!lidadcs como estu:liO"...o de problema,; das oa.tegvrln.s, que repreLentem; não, as P~- oollectivaa naciona.es, regu!e.n~o
. ·traba~ho u.m]ormemente em toO>o o pa.Jz. O 1!1-soclaes e po!Hicos ou como publ!cist... são in- ra.cões. Esta.> eão a!)ene.s orgii.o.> de coorcl.6114Ç
ir..im·.syndicaL
e
nunca
de
organização
Cnter
f
quert.o
do
salJrlo
mmimo
no.;
revelou,
altas,
compuavelmente multo maiores do que as qu"
· a. profunda dlf!erenclaç:i.o _dos_ nossos _meios
porYentura po..o.sa te: como funccicnar!o: e eu C:.1 .s categorias.
t.erla. que Yir di.;;cutll-o de qua.lque~ f:>rma, ..J.:)
economlcos elocalizados
como os padroes
<te Yida soo Baser.:0 honrado engen.1e1ro a"ançou muito long., ~mamente
cu regionalizados.
caróo. y_ue estou occup3.ndo, ou tóra delle, in- e um pouco pre~ipitl.damen~, as, :ynt~- -.._ observar que, numa. pequena região. como e
dlf!erentementc. Desde ha muito, em obra.:; va- torisadas dB: &ua. argumenta.çao: p;!nffr~m
0 Estado do Rio, existem tres typos de ".:;atarias, que correm peio pa\z, venho d!scutlndo a. ellas, temetuname~te, no- tene'10 • sempre ~~ r!OB
mlntmos"; donde o conclusão de qU3 muineceEsldade d3. organização proLs.:lonal, da In- c!dentado e accll~c~o, da exegese constltuelo~
- • tt&slmo mais dlfferencladcs deverão de ser cs
tervenção das clas ~es economlcas no governo, Ha de permittlr que eu lhe QeB!eche um ~~g~o "a&larios proflssione.es". cuj ,_ regul::unente.ção
do abandono desta mentalidade de indiffe;:en- contra-ataque, d~ modo a f~z~l-o recuat pare. ~ fncumbe justamente ás convenções coll~ctivas.
ça e de hosti:tdade das dlt:.s classes pelos ne- c!entro das linhas, que lhe . .tao proprlas. Isto 6, Tanto assim é que 0 campo de a;;plicação das
gocio.;; pui.>llcos - em summa, o p~oblema da - m.etallu_rgia. do fer-ro ~ md.ustrias annexcu..
nOESa.s convenções collect!Yas não tem ultrep:lssu-.\ gravitação no sentido do Estado e da sua
~m J?,T!meiro 1~~"!· nao é poSEivel dar a. ex- aado 0 emblto de uma lc~~liC:e.de ou de um
integração no seu mecanismo e..dministrat!vo. preS3ao syndi~to , do texto
constitucional, j munlclpio re ser!a d~ ::~o:imlrar se l"..ssim não
Problemas de pol.itica objectiva, Problemas de um:J. si~nific-a.çao extrlcta, com_? sómen~ de-· tO&se ... ). Em yerC:sde. o neste po:1.to. quando
direito corporativo e o ideaz·: smo d.a Consti+.ui- vendo co!ltpreender PS a~ocl_açoe, de. 1 gl'&U · ~ulto podertamos cu p~cremos ir até ao.> liçO.O, tanto na sua primeira edição de 24, como (~yndtcatos), c:>m. e~chi<:<io· aas assoc1ações d" ·mltes de um Estado ou, no ma:ümo. de uma
na su~ beg-unda de 39, são lhros eül quz e:;te grao <~periOl', Sena Lo:to adoptat• pa.:a. a inter,. ilreg!Ao géo-economlca; nunca, ao.;; da Nação In ·
penEo.mento apparece com a insistencia, a t're- pre·,e.çao d:l um inciso da Constltulça.o um _chUma com·enç&.o collectlva nacional pr~
quencla, a ptedomlnancia
de um Leit-mot·lv. te~io puNmente granunatlca~. que os textos do auppõe uma. unl!ormidade de condições eooNunca perdi qualquer oppo:tunidade que me proprlo direito priva.do já ~ao suportam, senAo nomlcas e ~ia.es, d3 que entre nós seria utopermitisse martelar ne.>ta tec:•?., ferir es"é tlle- com difflculdade, mas que e absoluta.mente fna.. pia. cogitar.
ma, insist!r na uqencia desta nova orlentaç;;,o. dmlssl>el etn materla constttuclonal. N&o quero
E' certo que. em outro.; p&izes, temos visdesta. renovação de mental!duic das no2sa; eli- perder t~mpo a demonstrar es~e ponto ao • Sr. b convençóes collecti>·as de alc~nce nacional;
meus mas, trat:ldos por confedere.ções de typo estes economlcas, das no;;.sas class93 productoras Lodl; JllU, o rem~tto ao Cap. I doa
PJ'ob!emas de Diretto Corporatt:;o, onde
t1v ~ 1J!cfal~ c.:mfcderações jerroviarta.e, Cone profizsionaes.
Conf3derações texDahi, depois de ter eu. no meu artigo an- opportunldad~ de debater, de forma Eyntheti~, t~erações ?netallurgicas.
terior. feito a re·s alva de que, na minha cr;tt- mas Incisiva, esta mater1a, O qua é certo é que 1 t~, Confederações maritimas, etc.: não, po-,
todos
os
que
conhecem
o
assu!;llpto
sabe,lf
per~ém.
por
confederações
do
typo com.plexo das
CB ao }itoje~to de reforma d1l. Lei Syndlcal tpre sente.dJJ'cs industriaes paulistas, só se devia feitamente que a expressão syndlcato , em- nossas, c:>ntendo todos os ramos da Industr:a,
ver o pu clste. e não o funccionario
de um pregada na. Con ... tltulçàu, nos seWI a."'tb. 1~7. 8.1. ,I'Odos os ramos do Commercio, todos os re.dos n
mlnisterios, ha de me permlttlr o a e 139, tem um !.SUtldo geral, slgntflcando j a:so- 1n.óa da Agricultura. etc. Nos Est:;..cios Unidos,
cle.ções syndicaes de qualquer grau nllo só as de .;por exemplo, as convenções c·::>llectlva;; têm. em
s~. Lodi que lhe <llga não me pareceu de gran.
, regra, um campo local ou. esta:iual de applicade elegancia a su:1 inslstencia, no seu artigo, em 1°, como as de 2° e de 8°.
. Em .eegundo lagar, o que 'l'emos nos ele• v&o: só raramente, um campo nacional. MesInvocar exclusivamente a minha condição de
mals
paizes,
como
a
Australla,
a
França.,
os
'Jis;.
·:mo neste oe.so, trata-se ainda· assim d~ convencomultor do Mlnl:;terlo d::> Tral>s.lho.
Unidos, é que a.s convenç6es colleottyaa
de grupos especializados, como o dos tero cargo que occupo níi.o é que me dá e.u~o ~os
pOdem
ser.
e
o
são
frequent4!mente,
tratacla.e
vle.rlos, o dos traball1.~dores na !ndustrla do
ridadc pa.u dl~cutlr esta materia. Não precls'l
por
associ·3.Çôcs
de
grau
superior.
Keam.o
na
Yldro
ou da oerc.mlca (Y. Peterson - Les nédelle p:O:ra. isto; ~uito unte~ de occupal-o, er.o
tiatfom colZectives aux Etats-Unis, In Re•:.
já um agltudor de !delas nc<:t3 sentltio, em Jl- . propria. Italla, em cuje. leglsla.ção parece
Inspirado
o
St·.
LOdl,
as.
associações
de
grau
11d_
1
;
nt~a«onale
du Trav:~il, Maio, 1940). Quanvros que t1zer-1m carre.re.
~~n:r:9~.: ""!1:..>(.!·.·-.• gcuerlce.s (<'11 omAI ás, ha em todo o seu artigo u:ua serie perlor fazem oontre.('tOS collect11'011 .peJ,o·
moclo e com c.o '1.lt'"m<'> ~!eit9r. obr!ga~
f+-btls). abrangendo, ao mesmo tempo. tcdcs os
.:r ::Oiiu,.}es a <J:~I->11'1~03 que querem, á. y!va tor- pactu:>dos
pelos sp>dleatos. :e:' c~ que uma· rjom~ 4 aot1v1.da<lc ln<l\lolltrii!J 1 wwo r.rrlam

~

i.

=~~-liil1s· paN~ ~~- e~.iencl<i:·r~~~..:~ t'iga.&~~-

.

, 1·

1

ltelre..

!

ter....,-

Cl. em.Rl!il' llQU! !l. llPPI1C&Cii.O 11:! \::1.@\Q.S I!Xtrll•

corre:z.~t..o dout.rlno.ria. CODl.

bllldade, poss·l ser attlngldo por esta crltlca;

pàddêd~ p!U'a. êsW ó<>t'l·têi\Ql>êll ê!U!lual,Amê~U
<tos syndicatos. não a admlttlndo pe.re. a.s aeeo.

nhll.s. !ndn.p~·uJns ao nosso povo. E' posstrel
que naJa quem, exercenao cv.rgo ae re,:ipCJilCí"nao eu. 6ou, sem duvida,
uma tntelltgenc!K
aberta. ás novâ6 ldel·as gerae$, que ctrcule.m no
ambiente J~enectuai dg mundo; mas, nem por
isto jamais delxel de m1l.nter um sentimento
muito vivo das realidades do nosso povo, que
tenho vivido a estudar e que tenho a presumpção co"!'ffieCel' "tr-nlfl.ao, nas condições da sua
l tormaç:'l.o e estructura e nas peculiaridades do
~eu e:;plrlto. Daht nunca ter sido aqui um esptrtto revolucionaria propriam.ente
dito, um '
aimples agitador de no\•idades; mas, um na.clon.e.llzador de !delas universaes. um abraslleiradór de !n.>tituições. Ylndas de !óra, se mduvida,
mas cuja. lnUuenc1a. não podcriamoo deixar de
sentir, a não ser que lcva.ntassemos uma )ijarrelra isoladora entre nós e o resto--do mundõ', barreira que não podcrlo'\mos s!quer ter o prazer
l!terarlo de comparar ás muralhas da. Cll\na,
porque estas nem ali já existem mais .•• Embora sensivel á evolução e á novidade das ldéat!,
o conhecimento que PO.SSUQ. .das nossas realidades e das nossas poss:b!lidiJ,I;les nunc:1 me permittlu advogasse a Implantação
de regimens
ou solucõe.s sem opportullldade ou sem viabH!dade ení nosso melo. O que venho pleiteando
nos meus Jl1n'os constitue um conjunto de medld·lS ro.zoaveis e possiveis em nosso povo e que,
se adaptadas, só lhe poderiam trazer bener;cios.
I I

Não q uiz, ou não pau de, o honrado pre~l
da Confederação Nacional da Industria
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tenho· conheclmentto da sua extstenc!a em
te alguma do mundo. Seria pe.ra mim co!BB
extremamente lnter~ssante se o Sr. LOd~ me
pu<lesse exhlblr ou mencionar alguma.
E' certo que me poderia n.Jlegar a capacidade normativa das Confederações No.c!onaes itaUa.nas. Estas Confederações, que têm. ma-Is ou
men~ o mesmo typo e organização que as e3peclflcada.s no no3So Decreto 1.40::!, fazem, ti.
certo, convençoos collect!va-.; em materla de re!ações de trabe.lho. Mas, a yerdade é que, na
Italla, e. elaboração das verda.deira.s convenções
coUectlvas do trabalho, com o conteudo proprlo e especifico a estas convenções, cabe á.s
l"ederações :Ne.cionaes, todas dr, composição espec!QJ.Izada e dl!!erenciada, á manE'ira dos syndlcatos e não propriamente ás Con!ederaçóes, constltuidas pelo criterlo dos grandes ram06 da actlvldade economica (lndustria, commerclo, credito. transportes etc.). o IHpel das
Confederações ali, quando no exerclcio da sua
competencia contractual propria. e náo dele:,;ada, é mais de coordenação externa do que proprlamente de organização interna das categoria.G
ou da regualmentação
das suas condições d,,
tra.balho; pois a.s convenções
collectivas que
pactuam contem apenas norma.s extremament~
generlcas, dentro das quaes se devem contei
as verdadelre.s convenções collectlvas, cuja elabora.ção cabe cspecialment€ ás Federações e
onde os detalhes especificas das relações Qe tro.normativa autcm.oma t! stata esercttata, e molto balho, peculiare .. a cada categoria, sã.o regulalargamente, torse anchc auai oltre 1.o
spfnto dos com precisão (regime de sa.larios; horo.della Carta deL Lavoro" (in Chiarelli Tratat- , rios, repouso e ferias; questões de hierarch 'a,
""' ~; n;,;tto .-;o,._.,.._,J:il:o~...;._-1_!)~ .Y-!~1!.2 ~ promoções. transferenelas; du!"ação dos contractoa indlvidu·~e.,, rescisão, formalidades da admissão nas empresas: regimentos internos da
!abrlca. etc.) . Em tudo aquillo em que ns pecullarldadli& ae cadA ca.te..-o;la ou d<> =<i<> ~-o:· -"
pa me hto hõm'ógeneÕ de ~categorias_ se manifestam, são as Federações e os synd!Catos os or·
gãos de elaboração das normas coll~c.tl\'e.s co:n
!orca obrigatoria geral (\' . Chiare_:ll obr._
ctt: pag . 341). Ná~ as Confederac;o~s. que a!l
são, como aqui. orgaos de coordenaçao <.a;; , categorias entre si c com o governo, de unJ! .cação de directrizes economicas geraes. de S~ llt!dO
nacional - de politioo econ01nica, em s: nnma
De manai:a que a regra .eubsiste de qtJS
não se deve d·U fu~cçõ9s de regul:::11~ntacat?
interna das c::.tegor!tts ás Confederaçoc5.
Fo1
esta justamente a orientação tomada pela commissão elaboradora do Dec. 1.402: compondoas heterogeneamente, como expressões dos gr-~n
de.s ramos da e.ctlvidade
economlca, !<;z; da.5
Con!ederaçeõs orgãos apenas de orientaçao geral dM grandes actlvldades productores nelut:>
comprehendidaa, agentes supremos de coordenarão geral das categorias. &.tre.vez das qua.es o
Éstado podesse tre.n.sJl1-lttlr ás aESOclações de 2·1
e 10 ·graus o seu pensamento de dlrecçáo economlca da Nação. Se lhee tlv~e de d!l-l' com~
tençla parl. estabelecer, por meto de convenções
t'oZUe«vas, a regulamentaçl.o lnte~na de.s ca
tegorJa.s 110b a sua l\ll'lad{çA.o. é c1aro que a.•
~ moldado
pelo padrl.o · daa Federações e
'c:lOa· l!IJD.diCatOI!I, provendo para que ee organl~ ·~b&Jn por protlssóes ftlentfcas. atmtcle.ções de grau superior - Isto por u~ . 1-n.
terpretação literal da lei italiana e da Carta .deJ
Lavoro, mas esta. corrent(o não t~ nenhuma lu.•
nuencla na Ite.lla, tanto que as convenções col•
lectlvas são ~-<>je, nll, trl'Jnda.s por Federe.Q6etl,
á semelhança dos 'srnd1catos. No recente Tratado de Direito corporativo de Chle.relll, Pergoleat,
a. quem coube justamente a parte rela.tiva ao
contracto collecth·o, referindo-se a esta theoria.
a contesta e reconhece ;ws grupos associativos
de grau sup,;ricr un.a. ca.pacide.de • contractuaÍ
ldentica aos syndicatos. não só por
via de
de!egegação ou 3Ubrogação. mas tv.re
proprto,
e conc!ue que. apesar do texto llmltattvo da
carta de! Lavoro, é hoje frequente na Ite.lla o
exerciclo do poder contractual pelas Federa.çoe.&.
E' pont~ pacifico ali que, todas as vezes que a
convençao abrange um circulo matar do que o
da. competencla terrltorle.l das a.ssociações de prl
melro grll<!· e. compete~cJa para a
convenção
collectiva e da. as·oclaçao de grao superior. Ela
aqui o texto de Pergolesl:
"Concludendo: lc assoclazlonl dl gr:ldo superlore possano stipule.re, jure surrogationiS •o
jure delegati<mis, per la s!era dl capacitá per ee
proprie. delle associazionl minorl aderentl. nonché jure proprio nclla sfera. dl capacita. proprta delle stes·e assoclazoni superior! e cloé che
oltrcpau;i quelle. llmitata dl ognuna. delle dette.
associazlont minorl. E in e!fetti tale acttvft4
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um problema, cuja so.uçâo nesw
louteressadas.
naquello sentido não Interessa só a d:as,
E'

mas a t<>WL e. Nação e ao seu futuro.
Minha concilçio d-e funoolm1.arlo não pode
se.r Invocada. nada tem que vêr - repito com esta dlscu'lSão. No caso em debate, mlnhaa
!&b:Udades como estudioso de problema.:;
e pollticos ou como publlcista slLo incomplra'\"elmente multo maiores do que as qu"
porventura possa te: como !uncclonar!o: e eu
teria que -rir di.scutll-o de qualque::- f:>rma, .J.:>
carél'O, ctue estou occuplndo, ou !óra delle, indif!erentemente. Desde !la muito, em obras 11&rlas, que correm pelo palz, venho d:scutlndo a
neceEsldade d~ organização prof:&: lonal, da Intervenção das clas~es economlcas no governo,
do abe.ndono desta mente.lldade de indifferença e de hostilidade das ditas classes pelos negocio;; publicas - em summa. o problema da
sua gravitação no sentido do Estado e da sua
integ1-ação no seu mecanismo e.dministratlvo.
Problemas de políti ca objecttva, Problemas de
ài1·etto corporativo e o idealismo da Constitu:Q(lo, tanto na sua primeira. edição de 24, como
na su~ segunda de 39, são livros e.n qu~ e:ste

pense.mento appe.rece com a. inslstencla, a frequencia, a predomlnancla de um Zeit-mottv.
Nunca perdi qualquer oppo:tunldade q-qe me
permitisse martelar nes~a. tec:·"· ferir es.é thema, lnslst!r na urgencia desta nova orientação.
desta renovação de mentalldade das no:-sa:; elites economicas, das nossas classe3 productora.s
e profissionaes,
Dabl, depois de ter eu. no meu artigo anterior, feito a r~lva de que, na. minha cr•tlco. ao Jl'oje::to de reforma ds. Lei Syndical
.sente.d~cs lndustriaes paulistas, só se
ver o p
clste. e não o funcc:onarlo de um
dos n
mlnlsterlos, ha de me permittlr o
8:::, Lodi que lhe diga não me pareceu de grande elegancia a su:~. tnslstencia, no seu artigo, em
Invocar exclusivamenre a minha. condição <le
ooMultor do Mbl!l;terlo da Tra~lho.
o cargo que oocupo não é que me dá au~o114ade ~J. dit:cutlr esta materia. Nio precls'l
déUe p'!ira. Isto; · J~~.uito ~te.s de occupal-o, er.o
já um agitador cte !~ias ne..."t3 sentido, em J1Vl06 ' AUe .fizerem carre:ra.
·.
AI Mó ha. em tOdo o seu artlg'o uma . serie
úl!- ai.h~• ·a ea~itas que (1\l.,:eril, ã. viva · rao;.
ensaiar aqui · a. a.pplicação · de idelas exva•
lndaptadaa ao noaso povo. E' posBiftl
quem, exercendo ~rgo de responea.ser attlngido por esta crltloa.:
uma. lntelllgenc.I'R
ctrcul&m no
que
Y 1 V lU.V O
~'L&'IiõiiCW. ç
'i, U..V III'Ç.U.U.V
presum •
conhéêl!P a Idmli), nalf --etnrn!Çõês da sua
~a~ r-1!!t!"'1Ctttl'lr"ô!l nas pecUliaridades do
v<e&plri4KYo- Detrt nttl2!:a ter ·aJdo aqui um e•- --·
- · · · · ··a rio propriamente
dito, um
de novldaqes; mas, um naeloidele.s universaes, um abraslle!ra·
vindas ~ '!óra. se mduvlda.,
nl.o poder!amoo deixar de
levantlll!Semos uma ,1,1arrelQo .

s~ o~ mund~ ~r

não poderi~mos slquer ter o prazer
<le comparar ás muralhas ds. Ch!na,
porque estas nem ali já existem mais ••. EJ.U•
bora sensi vel á cvQl.UÇi4 ..e. .Vt. .:J:l.QVidade das idéas,
o oonhecimento que ~OS&~ ,nossas realidades e das nossa.s poss.bW*II&. nunca me permlttlu advogasse a fnlplantaqão
de reglmen.s
ou soluções sem opport~ .o u sem viabllldade em nosso melo. O que venho pleiteando
nos meus 11\"ras constitue um conjunto de medidas r=avels e posslvels em nosso po\'o e que,
se - adaptadas, só lhe poderiam trazer bener•-

ciós.

I I

Não qulz, ou não J*>ude, o honrado presida Confederação
Nacional da Industrla
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truotma, of!erecessem equella. compos,lçlo
mogenea.. essenclallá vlabUidade e li efflclençta
das conven96es collectl~.
.
·
·'
Em summa. no nosso systema syncHcal, · a.s
Confederações· têm que ser esr;:encla.lmente orgâos da. politlca economica do governo, :melo
de que o Estado se utUlza
(principalmente
qua.ndo lança mio da preroga.tlva do aztlgo 21
da. Lei Syndlcal) para relllimr o controle e a cUrecçio da economia nacional, bem como d~l'"'
nlr as dlrectrlzes geraes da. sua põlltlca soqla.l
O papel de organlzaçlo das ca.tegorlaa, no ponto de vista social principalmente, ha de oe.ber
aos syndlcatos c 1\s Federações. utlll.zà.ndo efi~
grande instrumento jurldico, que é a convençii:i
conectiva. de trabalho.
Em nosso palz, dividido ainda em economias reglonaes ou esta.d.oaes, hão de ser, por
lsto mesmo, as Federações os centros de gravidade e de gravitação da estructura. syndlcal.
Na futura organização corporativa, eUas deverão
consequentemente, ser providfls de uma sqmma
de poderes que as tornem, nio somente orpoll
de coordenação externa. das categorias, DlQB
akentes da sua proprla organizaçio interna, psiu
exercicio do poder regulamentar, atravez das
convenções collectlvas.
Nio é absolutamente de acceltar-se - ao
contrario, é. de repelllr-se liminarmente- a these
do Sr. Lodi - formulada, flllás, ad t.tsum Delphini - de que as Federações se devem limitar a
ser apenas orgã.os de coordenação d!IB categorias,
deixando aos syndicatos o direito ezcltUivo de
regular as suas condições de trabalho, isto é, a.
competencia normativa das convenç~ collectlvas. O dia que tal flzessemos teriamos ·Crea.do aqui o regime da mumcipallzaçio progressiva do problema social brasileiro e sub,ltltuido
os clans partidarios, ora extintos. pelos clan$
profissionaes. em que e.quelles renasceriam maLa
vivazes ainda, mais cohesos por mals bem em•
quadrado3, !echando Q oa.minho a qualquer
popsibilldade de const:tulção de uma economia
nacional ou, mesmo. regiona.l. Hão de ter &q.ul.,
ao contrario. as Federações a dupla funOÇio:
de agentes de coorãenaç4o e a de agentes
regulamen'taçt!O. Por isto mesmo é que -' n:o
Lei Syndical teve a prudencla e « 'Drevtdenelt
de estabelecer a norma d.o artigo
Presidente dA Reuubli<:a.: fica
:lldade de

controle

.,w~r:ito

·~
. ~oa 1011111

Jama~~oatol',

e as vlolenclas que atravez doos

casttgal1o o mundo occtdental.
podem.os afftrm~ orgulhosamente
·N1'3M corliSàlencla que ::~.unQ houve,
de toda a htstorta. um eonjuncto tão
de povos desejosos de viver em ..armo·
de tra<:U juntos a parabola eM. cultura
SOb este ponto de v!Ata o pano acontecimento mais el'traor' pollttca da humt~.Dtdade.
par4o alimentar nossa fé. para ro~auteéer n0110 entbUitasmo e para que conWm.' porvir aom uma placlda. !ell'l&ÇI.o de
de esuera.nca dtante do esphacelamento
eoor:roe u mala antigas
IJI·

~

""'"·.-....s 'J)aríl'"l)ll;or.tsal-a.s
proprlo nome . EUe de facto não as ba.pttmu,
mas por sua ja.ctancla. ;>or suas mentlrl"' tntereseantes, "Dor ser elle "latino y eloquente" oomn
escreveu Las CaMS. fez com que o "hll'Uem
obscuro•• de Humboldt, o creado tfo Duque de
Lorena., WaldsQI3Dluller. em sua COsmO"Paphla,
as ba.ptlsou como : Terras de· Amerleo. E a 11}.•
justlr.'\ se eonsummou. •
Tambem o julyam.,nto de Humboldt, aobre·
os oonhec1mentos de Vespuoct em astt"onomta
nautlca. é por demais benevolente. Vespucct.
como Colombo, l!ra.- n1111ses &SBUmptos,
lgnorancla s6 Igualada pela sua ph1la"Q$:la
rojo em ostent~ sabença. Isto mesmo
"Drovad" no decorrer de!te 'P
facto de ter stdO, por I.salotl
P1loto :Mayor nl.o l)l'ova ter
ou ~ande. Vemos
Iocanm em oa.r~tQS
foml1uvtl8 nulll~
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bllldades · d11. vida publica.
Intuito, deu-lhe a t·epresen
da cla!Sse para effeitos jurldlcos
para. eífeltoe polltlcos, lnvestlfl·
do·o de pret·ogatlva~> de autor!·
clade publica, de poderes pl"ivatlvos da pessoa do I:;stado. O ~vn
. Cont'OS grando a experlencla que dlcato. projectado para fóra da"
;:h avl8.fllos colhido com o principio ft·onteiras 9ue lhe tl·açava o seu
<-ela. pluralidade e · da autonomia quadro &lli!OCiatlvo, passou então
;<IIÍena dos sy ndlcatoz:;, l'btabelecldo a exercer. na nossa vida profll!'·
~-tia;, Con s tftt~ição
de ~4, a nova sional e admlnlstratlva, íuncçõeF
~ n stltulção, pt·omulgatla a 10 de que, de modo algum, poderiam
';hovembt·o, Instituiu o syn.dlcato .estar contidaa nos Umitea jurl41·
.unlco . e, consequentelllente, o seu. cos da sua condlcão de associaçlio
c:ontróle amplo por parte do Es- •l>rlvada . Tornou-se uma associa·
tado . E ste pensamento do leg ls· ção especifica. dotada de lj.ttrlbu·
, lador constituinte no l!entldo da tos de dh·elto publico, collocado
unldQ.de syndlcal é patente, não numa situação que o punha abal·
s6 no texto do art. 138. consagra- xo das Instituições admlnlstratt·
:do especialmente A materla syn- vas do Estado, mas acima do vas.
·ffical, como em outros 4lrtlgos lia to mundo das associações prlva1nesma. Constituição, que regulam das, sobre as quaes o Estado nlo
i'l\&terla &ocial e economica.
tem propriamente nenhuma pre·
·; Na. verdade. pela ultima p8.rte occupação de contrOle direeto e
art. 138, o syndicato proflsslo· lmmedlato.
Isto é a associação proflssloE' claro que, deede eete mo·
~nal reconhecida pelo Estado, 4!, por mento, os ayndlcatos n.lo POdiam
't'.lste facto, Investida da qualidade mais r.eger-se pelos mesmos prln'<F& representante da categoria cJpios com que se repm as eoele~da.. Por outro ~ado~ como pre- dades de puro direito · elvU -ou
<.:.e tta.. o art. 137 a.J • . a, tem esta commerclal. Um novo reglmen ju·
~eoclação, justamente por Jato, rldlco terla que regular ·a sua.
úa.pacidade para suJeitar a cate· eonstitulçlo e as suas actlv14ades.
corta toda As convençlSea poli' ellás reglmen Imposto peJ& neeee~da4e
a-.ma.diUI. Dahl decorre que a6 QUe t•m o J!llt44o dt vigiar o
s· JOflelVel haver uma. •aasoclaçlo :mo4o exerctcto, Por parte dea·
~~ \7&r& ·cada. oat.rorla, S~Qf• . aa . aaiiOOlaolSea, ,doa ,adel'llll de
·
~eade. ·e ~~~trl& .. wor.Jda4e ·~ubUea a eUN del..

~~.6."\qjq,

ao

llt.

~

ciar-.

dt ·plurall4ad• 17!1~
<lfeat; lntetra.nwnte .QOntrarlo ,.q
m..._ rtu• • ü ao •YDdicato ..di·. tc:zto con1Utuctonal • oJar.aaaen~
;:elto de wprteeut&r, -nlo al)t~ te lncompatlvel com a eltuaçi.o
a IIU& corpora.çlo de 4eeoela4o..: eepec1al, .attrlb\ll4e. &011 a:vndlc&tos
maa tambem a . catecor~t~- p~ofls· pela proprl& Conatltulç!o.
s!oft&l toda e, ao · mesmo · tempo,I ·' . Na verdade, · o ·que · estu · dtesl·
Me actmitta. & p~slblJl(lhde de mala: dentea llfttendem t- uma co!~
de um ayndlc:ato em cada cate-: ab.Urda: . 6 initltulr 'um4 orpnl·
6 Qlle nlo- seria· coritpretien-; zação syndtcal, tendo éomo prin•
sivel. o principio eonlitituclonâl,' · c1l'io ftÍMamenta.J o syndlcato de
-de que o ayndlca.to representa .a dtrelto privado; msil jt agora pro·
catelr()rla toda. e nlo a~na.a 0 vido IJos POderes de entidade de
.corpo doa eeus l.ll!oolados, jt, de direito publico... Lo;icament~t,
~l meamo Importa, fl;Qp!lclta.men• .deveriam repelllr &a attrlbulç6ee
t O!, no reconhecimento do prtncl· de direito publico, oom que
p~u d& unidade ayndtcal, ..;.. do no1110e ayndlcato• apparecem
1rrndicato unico: nem era precl· tado., retomando-H ao
sl'.l ma.fa qualquer outra declara· em que ellea eram m6raa
"';iio, ReprHentaçlo da categoria auoclatlvu de typo excll.I,JJvatoda e unidade de repre•entaçi.o mente privado. Considerar, pn.
são conceito• correlativos: oade re.m, a. syndtcatoa como auocla·
um ·6 adrillttldo, o outro tambem oOea partlcularea. com a aua &U•
deve Hr. .
tonomla. e a •ua plur&ltdade, mas
Do contrario, terlamoa um ea110 attrlbuidos com poderea de autori.·
iie .dupla per10nalldac1e lep.l,,, dada pubUca, Isto 6 rtpreaentan·
Na eaPec:le. a dupla per110nalldade do & e&tMorl& • ·elaborando re•
cl~.c. c&telr()rl& importaria na tmpoa- culamentos da profllll.o, 6 que é
r.Ibllld&de pratica da representa- tmpoulvel.
·l o da cate1orla.. Porque bastaria· .Bem ael que elles Invocam a CO·
J.iina dlveraencla entre os diversos .nheeld& tormula - do "ayndlcato
ayndlcatoa, autorladoe a repre· livre na prottiMio · orp.nlzada";
llentarem a cateaorla, para que •• mas, enti.o Q que lhea OUM~tre e
torn&llie tmpoaelvel t. catesorla atacar a proprla Conatltulçlo, apn•anUeatar ·a aua vontade numa pellando para o chete da Naolo
oonvenoio collectlva. Deede que, afim de que a reforme. acabando
dii))OIIlç&o expreasa da. pro. com a unidade syndtcal nelJ&
Col\l!titutç&o (art. 1ST, al. a), tabeleclda, de modo que po11a·
collectlva, paotuada moa, de noVCI, ver reataurada a
um. ayndtcato de pa.tr6ea e l&mentavel llltuação creada pela
de empre,&doa, obrip., ree· Conatltuiçlo 4•
Pêlttlva.tnente aa . 4U&II cat-.orlu
Nio ereto, portm, que conalp.m
1•11 aM fotol'4clde • ~ apenaa 011 p.nhar o lr()Vemo
para a aua
11001011. 4lwl duaa aaapcJaç6ea can· cauea.. ... l'orque o le&il!l&dclr
ll: enen~ ._qomo con* tr que -~ Conatltulgi.Q de 87, 11.(1 ttrmu .o
4& JU1ldA4o. . 17DcUc&t.

rectinm

""'rta.

e•·

a•.

SitJ 'breAL.- lsMo
1~ - ~ ~

co o
Glf.4q• &a ' CO!l1'e!ló8es oollectlW. o
~ara.C:ter 4e ·regulamento ·cs.. <iMe•
1 orlJ. to\'la, o caracter de uma. lei
tJ~ J)C'óftai.o, Doldl QU8

uma

COD•

'"iençlo OOlJ4CtfV" f Jtf d& profia!110. ell& 116 p6de em&I1U de uma
.v.Jll• tonte. flUI 6 . o ayndlcato
. ~loo. . autoriza!!o & representar a
o&tea'Orl&. Ou. lato, fU enti.o te•
'\1&moa · a poAtbUida4e de varlu
~vencllee caUeettvaa re.,ula!tdo
d}ireraamente a mesma materM.
Ílf.ra .& cate~rl& única - . o que
11erJa. absurdo •
. ·Invoe&-M contra e11ta
UII'Umentoa, o primeiro do
q uaetl 6 o de que a Constltutçlo
H conheee o prlnelplo da llberda•
de syndtcal quando deela.ra.. no
}Jroprio art11o 188, que "a uao·
s:laçi.Q, proflalllonal ou eyndlcal 6

livre".
Ora, todoa que lidamo• com ma.de direito eyndtcal sabemos
a~e . o principio d& liberdade syn·
dlcal p6de aer entendido de dois
modoa ou 110b dota upectoe:
·; a) o d& liberdade do Individuo
beiiOCtar-ee onde ·, quando enten·
der - o que •• contrapõe at•
p rlnclplo da ayndiealU:açi.o obrl·
gf.torl&;
.b) o da ptur&ll4ade 17Ddlcal •
da autonomt.. IY!ldlcal - . o que
~prlncJJl!O da .•Uni·
~erl&

unlco: nem era
ma.la qualquer outra declarao~~:ii.o, ReprMenta.çlo da categoria
toda e unidade de repre~~entaçi.o
são conceito• correlativo•: onde
um ·• &driüttfdo, o outro tambem
<leve eer• .
Do contrario, terf&mo• um cuo
C.e .dupla penonall~e lepl, ,,
Na eaPe<:te. & dupla peraona.Udade
d~~o catecorl& Importaria na lmpoe·
le pratica da repreaenta·
caterorl&. Porque butarl&·
dfVerlencla entre oa dlver•os
.ayn4fcatoa, autortzad011 a repre·
sentarem a catetorl&, para que ••
tornuie impoaalvel a. catecorla.
n•anlfeata.r ·a lU& vontade numa
convenQI.o coUec:tfva. Dftde que,
dfepoatçl.o upreaaa. da proCoaatftuiçl.o (art. 1ST, al. a),
collecttva, pe.otuad&
um ayndfcato de patrtSe• •
~prec&doe, obrfra, rea·
nMttva.mente u . clu&a ca.tecortaa
totoltlclde • do apenu 01
.... duu ...-icJ&çtSes can·
M

_

«•

em que ellee eram
auoclatlvu de
mente prfva.do.
re,m, o• syndfcatoa como ueocla-1
~~~ pa.rtlcularea. com & lU&
tonoml& e & •ua plur&lld&de,
attrlbuidoa com po4eree de aut0l1·
dade publlca.. Isto • repreaent&n·
do- & cat,gorl& • · ela.borando re·
CUl&mentos da proffllf.o, 6 QUI é
tmpOIIItveJ,
.Bem eel que ellea invocam a co·
nbecida ·tormula - do "•yndfcat,.,
livre na profllllio · orp.ntzada"
mu. enti.o o que lhe• OUM\H'I
atacar a proprl& Con•tttulçl.o,
penando para o cbete da N1
afim de que a reforme. &cab&ndo
com a unidade eyndfcal nella ••·
tabelecida, de modo que poaumoe, de novo, ver relt&ur&da a
lamentavel altua.ção criada pela
Conetltulçlo 4• 8,,
Nio creio, porem, que conllpm
p.nb&r

o ,ovemo pan. a aua

C&UIII., .,. !>OfQUe

O .le8lll&dor

eeta Con•tttutoão de . 87, ao Clnnal'
llnfda4o.

--..u~

SI tJ 'b I e A
1 ~- ~;

co o fllctO .. ..

. .. ~. oOutitutõlo''

«<lf4cr la · conMn~hl óeilecttwa

de ·regulamente .• .._..
coriJ. toda, o caractar de uma. lei
tli. J'J'óftldo, t>ud• que uma
'vtanQio oollectlv.. • Jel •c!à protia!lloo eU& · 16 p64e em&I1U de uma
_1,11\la. fonte, que 6 . o ayndleato
·"lco.. autorlza4o & repreeenta.r a
oe.ta,rarla. ou, S.to, tu entAo ti•
"l1-.moa · & polllbUid&4e dt v&rfu
'cimvenollee caUeetlv&l rtJUlando
(tireraamente · a meema ma.ttrl&
$.ra a eateaorla única - . o que
seria absurdo •
. ·· !nv~M contra e11t& exe&'e
.varloa &rii'Umentoa, o primeiro do.
-quaee • o de que & Constltulçio
Hconhece a principio da liberdade ayndfcal quando declara, no
}11-oprfo artlco 138, que "& uao•
çlaçi.Q, proflaalonal ou l!)'ndlcal 6
~aractêr

livre".

Ora. todos que Ilda.mo• com ma_terl& de direito I!Y1141cal 1111.bemoa
Qpt. o principio d& liberdade I!Yn•
dlcal póde 1er entendido de dote
rnodo• ou eob doia upectoe:
., , a) o da ltberd,ade do individuo
àeeoclar·•• onde e quando enten·
der - o que •• contrapõe &t•
prlncfplo d& ayndfcallza.çio obrl·
g~torl&:

.b) o da plurall4&de ayndlcal •
da auto11oml& IIYJ)dlcal· - . o que
~ centrao~ ao prlnclpto da.•unf,

d&dt ayndfcal ou do · IYltdfcato ·
11nlco e . ao •:vncUcato controlado.
ao eyndlcaíO •ujelto a. dtiiC!pUna.
do Estado, nio 110 1iara. oe itffel· .
t(se da iua cónatttutcão cóino .
~ .OI ettéltoa. daa IUILI . actfVi• ·
d~~~ ~ ·• ec~otnicq,' :
.
Qra.. Q teXto 4o. an,-._, 118' o que
6. "'t\•.. o ·. ltiJ~or ..

aa

~ .1-0 de no':fwbro

~1:011•
. . . ..
áe•
».rbJfi~io
._l\lo

-~~ -

õu

1pecto .d a .Uber1 ·o direito de
do• IYI'ldlcatos,
do •:mdfcato multlplo, da plura·
ll4&dtl ayndtcal, bem como. nl.o
coneaiP'Ou o - ~·l'O ·do ayndlcato
liVro 4o ·contrOle do po4er pUblleo
- o qtie iiO ae1·l& poastvel, num
e no1.1tro caao, com o syndlcato
conatderado peeaea. · exclu!IIVÍI.m~n·
te dt direito pl'lvado, assemelha•
dto ta demata aalocla.çOea ou ao·
ciedadea priva.ct.us•. como as eocle·
é!ÍI.dea ch·la ou coriunerclael.
Cet•ta, hl!- p4lzes em que o ayn·
c11C"ato 6 de livre ·codstltulção. não
ha.vendo contrOI~ a.l&um du E&tA•
~o 110bre elle, nem llmli.ea ao nu·
tuero delles; mae, neete• paiZ\!B, o
sntdlcato é, alniPifll:!lneníe. m~ra·
ll!E'nte, nO.amente, um~ entidade
juridka de direito privado. f'oj
t· ~te; lllfê.e, o r~gimen em que vi·
veram 011 IIO!'!SUS antlgoH e lne.xlJI'8foiSIVOI ayndlcatos prof!I!ISIOnaP.t1 1

const!tuldoe eob 11- dit~clpllna d••
((eo. 1.631, de 5 de )a.neiro de 1907 .
.Q rerlmen, entretanto, donll•
na.nte entre n6• dea<le da Revo·
hlc;i.o de 30 • 4o dec. 19. no cte
l'1111rco ele 1931, tem sido outro.
m~lto dlverflo. ·De11rle o primeiro
ciia,

o . legisladO!'

e<~mpre

ts.oei~o .

re,·oluclonat·lo

manlfE'!õton o firme pt·o-

de chamar o
j:.ara junto do t::stado.
da penumbrll da _vl<la
crue elle vivia, pat·a !1.8

syncllcato
tirando-o
civil, . em
reaponea·
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pothese, a luta se abriria desen-freada ; ns pequenas fabt·icas de~
o.ppat·eceriam, eliminadas ou ab sorvidas pelas grandes · o processo das concentrações e Íntegt·açõe~
~ucces>:~h• as acabaria por entregai-.
afinal, os nossos met·caclos interNo at·tigo anterior, falando <lll J•o~ â ganancia de uma pequen~
1-landbook ot latin-anterican stn- minoria de empresas podero!ias ;
dics, publicado pela Universida<l:! não falando no chcnnage de mllhad~ ._.l;Iarvard, 1;0b a direcção Jo rei! de trabalhadores e no empoPro( .. Lewla Hanke, dl,;se _da mi- brecimento de vastas regiões do
nha . surpresa pelo conhecimenLo 'llaiz, principalmente as do Norte,
que revelavam -esses americánbl' que tet•iam que ficar.' desprovidas
df) _norte das nossas c oisas, prlnci-- dos seus modestos parques lndu:-.ll3lmente no domlnio das letras e trlaes em favor dos parques do
da- publicidade. Devo acerescentar !.UI, mais bem apparelhados flnanque este minudent~ conheeimento ct:ira e technicamente . E' uma sopoi\ olles revelado não é apenas 11- lução que nenhum paiz do mundo
lltltado ao campo da pura infor- admittirla.
maoão blbliocraphica, mas se •)S2• o methodo collectivista. O Estf:nde a outros domlnlos, parti• ·tado - fundado na ultima allnea
r-ularmente ao economico é ao pu- do art. 1:15 da Const!tul..:ão - deslitlco.
apropriaria todas as fabricas t.lc
!'o .Volutnf rete~;ido, há. em re· _tecidos existentes, passaria a gegra, para cada secçiio elo indlc~ :t-11-al! directamente, como nrnnrl ...l
blbl!ograph!Co, um pequeno prefa- tarlo, e raclonall~ia
ele• ou: jntroducçiio. em que um ducção d~ modo a
collabora8or ou "Obser\·ador"- re- com aa neceSEiidades do consumn
sume o 1novhnento de cada paJ:~: Ser~ uma fo~_Fla a.ualoga ê.
ItaQ:uella sec..:ão. E' assim que, em· vlebca, do Eab\110 Jpdustrlal, n
t·eiaçã.o ao 110eso palz, coube ao t'f!'glmen de eéonOfnta. soe
lll'f?f. Max Handman, da Univer- l'U estatizada. Não seria
slda.de .de Mlchlgari, ei!'Cre\'er a Pfll- Imaginar o que poderiam s er as
QU!!Da. lntroduação Informativa -da r.nssa.a fabricas do Norte e do Sul
~o~eQilio relativa A. bibU~phl&! transformadas em repartições pueconomioa. m pude então ~rlfl.,. bllca.á, com a sua leglio de funcclonaJ'los e a sua- ltK)rosa,_bUrecrn.•

CORPORATIVA

•

~ta • • • lilRta.. -~uç&O

eQI>aormc,. .que,

duração •~

não era conhecido se·
uão'_de um pequenissimo numet•o
de elipeclalistas. Quero me referir
â alt.:uação real; em que estãó l!.s
nossas chamadas industrlas en-,
ouper-prcducçãq. Sabemos que,
sob .o· .fundamento de que havia
::Jreesso de eo;tabeleclmentos productores e Ul'gia, consequenteme)l·
te , evitar uma crb;e de graves re!Jercussõt>-s economlcas e soclaes,
decretou o ·governo u m.,. regimen
tle contrOle da producção
Las.- industrias, prohlbindo
dação de novas fabricas oú,
rno. · a ampliação das fabricas
tlltlstentes.
Ora, Handman, observando esl'!&s industrlas sob o contrOle da 11tnltação, não pOde reprimir aestranheza de encontrar
r'abrlcas trabalhando na
tia eua capacidade nroductora. ~
rno se estivessem

\Jroduccão. t•egular o commercio e
evitar os males de um t•egimen o'ie
concorrencla desregrâdã, injusta
ou desleal, agindo por intermedio
dt: autoridades fiscalizadoras, estl·anhas á categoria eu~ crise, E'
o reglmen em que estamo15. Da
sua excellencla a crl.se actual ê
uma brilhante prova .•.
Na verdade, esta politlca do Estado não foi comprehendida. Tendo elle lntervlndaÂela prohlb!çliJ
não pela
das fabria estas reallmlta.ç~ meou convenio partimodo a accommodar a
~ção com o cobsumo, abreda c!rise e secuneetorços do Esta'· as empreSUI! fl·
A~ h~•A o contrario: 11e-

met-cados
t relln has do
me-n tarlo de
s ua. dlscrecão,
vida,- uma pequena

na aventura
sua capacidade productiva,
!bando a fogo continuo - e o resultado foi o que estamos vendo:
em vez de rejpedlarem a crise,
agg1·avaram al nda mais.
Evidentemente, a solução intel'vcnclonista. falhou ...

nla .••

I l-f- C(\-

a

n6~ mesmoB,

Que a observação de Handmau
11ão estava ert·ada acabamos, aco·
ra mesmo, de nos certificar em relação ê. lndustr!a de tecidos, uma
das sujeitas ao contrOle. Peta relatÓrio Lima campos, recentement e · apresentado ao Conselho de
Economia e Finanças, vemos que,
11este grande sector Industrial, "h'l
fabr!cas que trabalham 21 hora11
JJor dia; multas tt·abalham com
duas turmas; poucas são as que
trabalham menos de dez horas por
dia; raras as qtie estão abaixo das
oito horas normaes ·• ,
Em face destes dados, colhidos
por um technlco autorizado, não
ha · duvida que é de todo em todo
J,lrocedente a critica ou a estranh~ de )#.ndm4m. ,. , Na 'MI'da.;Oe~.;o p~o -m~o,_,Ái q uto
,..., baeela a 0111& 11011t1ca 'de ·IJJDI•
taola. começa a ser dlscutlvel, poi11
::iA. não sabem bem oe proprios lnteresaados se estão, realmente, sob
um reglmen de super-producção
<IJU sob um reglmen de sub~consu
mo, ou ' se sub-consumo ou super·
produccão se conjugam para agcrava.rem a crise, em que elles se
il.cham presentemente.
O que ha, porém, de mais lntek'ellllll.nte é que, creado, pelo facto
~11. - prohiblção de novas installa•
çOes, o monapollo a favor das empresas jA. existentes, estas, em
ve:r. de combinarem um reglm.en de
llmltaçlo de tt·abalho. para apresMrem a conjut·ação da crise, en·
traram, ao contrario, numa guerra
rt>clprbca de preços (é o que se deprehende do relatorlo), em que as
m!tls · bem apparelhadas, technlca
e financeiramente, lutam, em concorrencla vantajosa, com as menores ' e menos resistentes, para a
conquista exclusiva deste mercado
assim fechado a novos concorrentes - o, que acarretarA. certamente, -se não houver uma modificaelo -ll& polltlca de contrOle estabeJ.,clda.,. a ellmlnal)ão, pela lallencia,
das . ~uenas empresas em favor
das wra.ndes empresas. Não sou
eu quem o diz: ê o proprlo technlco Informante do Conselho de
Economia, quando conclue que
"um j)equeno grupo de empresas,
qu~ dispõem de organização e canse oppõe â llm1-

4• o methodo corporativo.

tado transrerlrla ê. proprla
ria economica em crise
!)aderes de contrOle,
a dlsclpllna da sua producção e dn
seu com.m erclo, mediante a lnli1i·
tuição de um orcii.o ou corporaçÍo
admini'itl'ativa, -dotada de poderes
dt> regulamentaoão. administração,
tributação, e, talvez, n preciso,
de jUI.'isdle<,:ão. No êa.so do methodn lntervenclonlata, a catecorla
seria dirigldtl; neste caso, - do
wethod,q corporaitYo ·~;· ella seria
avto·dlriufda, re.,;»lven(Jo os
vroblems.s de ~-Qt ,de .
<:as e de mercadoll, .~· ~tos
buà!;ado&

luc;:i.o
.qt ~181.__

. . . . . ... '

tittertl~

como.
vendo, .•
hL~ma IIQlução
vel para a i;iiáe. ·.m -Que ae
contra envolvtõa ~~i'll,l. de tecidos: é a solu~ · corporo*t'lla. Nenhum -o bstaculo exwte, sentemente, que nos inWe\':a a
m'lopÇão: nem·- a Constituição
a.ctual, que, ao contrario ·da. Constituição apterlo1·, autoriza e Jeg1ttma esta 'transterencla de poderE'!!
de contrôle (art. 140); nelfl na.
nossa propria experlel}cia, que é
inteiramente favoravel_ a ella, em
face da acção iio lnstltuto do As·
Rocar e do lnstltuto do Matte, que
puderam resolver c o m exito,
aq ueile principalmente, crises tão
graves ou mais graves do que 11.
da_nossa lndustria de tecelagem.
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Ora, Handman, observando essas lndustrlas sob o contrOle da limitação, não pOde reprimir a· sua I v:
estranheza de encontrar as suas,
rabrlcas trabalhando na plenitu
<la sua capacidade productora
do, certas do momo se estivessem num regi
nopo!io, que a }!p!lUca.. do governo
''xcesso de procura e não
cl'eâra a seu fa\-/1-, lançaram-se
I be de stocks por plet
na aventura da in1el}sificação da
1 nercados consumidot·es
t re)l.nhas do cm:to e~slvo com- sua capacidade produêtiva, traba-tnentario de Handm
apezar da lhando a fogo continuo - e o re,;ua. dlscreção, ~ vi el, sem du - sultado foi o que estamos vendo:
vida, uma pequena ponta de Iro- em vez de re:IJlediarem a crise, a i
aggravarain alnda. mais.
nia .. .
Evidentemente, a solucão lnterQue a observação de Handmau
não estava errada acabamos, ago- venclonista falhou ...
4• o methodo corpo1·ativo. O Es
ra mesmo, de nos certificar em relação A industrla de tecidos, uma tado transterlria i propria catego
das sujeitas ao contrOle. Pelo re- ria economica em crise os seus
latório Lima Campos, recentemen- poderes de contrOle, confiando-lhe
t e · apresentado ao Conselho de a disciplina da sua producção e dn
Economia e Finanças, vemos que, seu commerclo, mediante a Instineste grande sector industrial, "h:t tuição de um orgã.o ou corporacão
fabricas. que trabalham 21 horaR admlni'itl"ativa,' dotada de poderes
]Jt:ir dia~ multas tt·abaJham com dto regulamentação. administração,
duas turmas; poucas são as que tributacão, e, talvez, f t preciso,
trabalham menos de dez horas por de jurisdleção. No êaso do methotlià; raras as qtie estão abaixo das do lntervenclonista, a categoria
B(,'rla dirigida.; neste caao, - do
oito horas normaes" .
Em face destes dados, colhidos metbod,9 corporatt.fo .:;._; ella seria
por um teclm!co autorizado, não au.to-difigWa, re11Qlveil4o os seus
ha · duvida que ê de todo em todo vroblemas de pi'oAú~q. ,c!e pre11rocedente a critica ou a estra· ~os e de tne~ ·~- ~toe
nh~ de 1Jp.nd1D4U1. ,., Na· ,......da:bu~d!>~:qo :~
__·
~e•.;:o p~o ·m~o,~ 'JUe
naQ s~:qd(l
. .
. • ~
'"' baaela ·a Ílo111111 1101ftloa de Üllll• luçi.o ;l'~
taoio, começa a ser discutlvel, pob.' .qti11!J . e' 'te
:it não sabem bem 011 proprios in- Utiér~et.~ · ·como · ;;..e:é'taxnos
teressados se eatão, realmente, sob vt-ndo, 16 h~Ílma BQlução posei·
um reglmen de super-producção vel
a Çrlée, ·em lJUe se en(JU sob um regimen de sub~consu
contra envolv.tda .-wustria de teano, ou ' lll' sub-consumo ou super· cidos: é a soJu:çió •Õ01-porait11a. .
produc~ão se conjugam para ag. Nenh.um .obstaculo eJtiJite, · presravarem a crise, em que elles se sentemente, que nos lml)eç;a a · sua
Jl,cham presentemente.
adop(:ão: nem .. a Constltillcão
O que ha, porém, de mais lnte- a.c tual, que, ao contrario ·da Consk'ellllll.nte ê que, creado, pelo facto tituicão apterlot·, autoriza e legitii!a·· probibição de novas installa· ma esta .'franstérencla de poderes
ções, o monopollo a favor das em- de contrôie (art. 140); ne~:p. na.
presas ji existentes, estas, em nossa. proprla experlei)cia, que é
ve:r. de combinarem um reglm.en de inteiramente favoravel . a ella, em
llmitaçio de trabalho, para apres- face da acção ao Instituto do .AsMrem a conjUt·ac;:ão da crise, en- Aucar .e do Instituto do Matt.e, que
traram, ao contrario, numa guerra pudet·am resolver c o m exito,
recipróca de preços (é o que se de- aque!le principalmente, crises tão
prehende do relatorlo) , em que as graves ou mais graves do que a
mais · bem apparelhadas, technica da nossa lndustria de tecelagem.
e financeiramente, lutam, em conOHveira Vianna
correncia vantajosa, com as meno~
res ' e menos resistentes, para a
conquista exclusiva deste mercado
assim fechado a novos concorrentes - o, que acarretarA certamente, · se não houver uma modificaçãó :Q& politica de contrOle estabelecida,. a eliminaÇão, pela !allencia,
das · ~uenas empresas em favor
das ·ST&ndes empresas. Não sou
eu quem o diz: ~ o proprio technico Informante do Conselho de
Economia, quando conclue que
"um j)equeno grupo de empresas,
qu~ dispõem de organização e condições espec!aes, se oppõe A limlta.ção das 60 horas, em detrimento
d.o conJunto da ind·rtst1·ia, que estA · em posição Inferior na concorl'tmcl&".
ÍÍlquivale dizer que estão as nosAli gn.ndes elillPresas texteis, que
operam dentro do mercado naclollal, &Hsim monopolizado pela probiblçiÍo legal de novas lnstalla·
ÇÕU, realizando, t sombra da protecção do Errtado, aqulllo que. .André .l"lettre e~ o u4#tnpt'llg ln·
terlor", ~isto · ~. uma 110lltica de
preço•
o fim . deliberado de
lov.r .. -~a 011: iroe.ua concol-·
relitea . . . .pta.ntal~oa, ou porque,
força mes\na das suas empresaê; lhe~ ·1116~·. posslveJ esta poll~l
ca..
porque a vaiie~ da su~
producção lhes permitta sacrificar,
t.o quadro meBpto da:s suas empresas, um determinado producto"
(Pittre - L'évolution des entente,; mdustriellf S, 1936, pag. 'J1).
Num reglmen de pura economia
liberal, tudo isto seria posslvel e
justificavel; num regimen de proteoÇão estatal. como o em que esti.o estas tndusb·las, esta luta dentro do proprlo mercado nacional é,
SP.Itl duvida, de difflcll justificação.
Porque, evidentemente, o Estado,
ao p1:0hl:t>lr novas lnstallações, não
o fez, por certo •. para que as gran~
des empresas JA existentes pudessem, mais a seguro,. eliminar as
auaa concorrentes de menor por-

erl"

para

com ..

»••

ou

t.t .• ~
Como quer que seja. dump!ng
Interior ou não, crise de sub-consumo ou de super-producção, o
que- é . certo ê que estamos deante
d*' uma situação de summa gravl- 11
dade e da .qual poderão resultar, ·
st~ não attendlda a tempo, rião
apenas urna crise eco!\omica, mas
tambem uma crise social, esta pela
co.n stltuição de um Imprevisto
exet·cito de chon~eurs, cuja absorP<;ão nio me parece seja posslvel
em outros sectores da nossa econmnia..
Em these, para resolvei-a, quatro methÔdos poderiam ser experimentado~ ou adaptados:
1° o methodo ltberaZ, isto ê, ·da:
í::oncorrencla. tllimitada. NARta. hY·
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