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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSkO iDiE 16 iDE .MMO (rn19) 

Srs. memhros do ;Ccmgresso !Naóonal - A situação cread·a no 
mundo ,pelos eiffeitos da •gr.aind·e confil·agnação e, .esp.ecialmemte, a col-
locação •do Brasil ent.re os demais paiz·es, •que, j.l]ntos, pelej-a1'am parra 
a oonquiista dos .ffi1esmos prindpios .e düs mesmos idéa•es, coinstituem 
mo-üvos plausiv.eis e justos, ipa.r.a .que se adopte uma ·determi:n:ada 
orientação 'Il'O encamiiniha1mento d•ais ·importantes re!formas que a Con-
fevenda ·da {P•az vaie oonsagr.a1n1do ·e os diversos ip•ovos vão vecebendo 
com e!nthusia&mo. 

!As oonoessões refatlvas ao Tr.a'balho ex.igem, como oomplemento, 
uma Iegislação intenm ·adequada e p.r.atica, que lhes .oonsuhstaincie 
as !baises .fu:r1damentaes, respeitadas •as peculi.arri1dades do nosso meio 
economico e social, bem como as inherentes ao regimen politico fe-
d·erativo ·adaptado. 

IPara ptepavar essa :nov·a leg.is1•ação s.o:cial e .ass·entar os fado·res 
das soluções aos graves problemas que nos impõe o momento actual, 
é imprescinidiv.el .a oo"Or·dernação de t•odas as f.orças di.r.ecto•ras da !Na-
ção, bem como o systematico esclarecimento da opinião publica, pela 
iinHueln'Cia hem !i:nspirrada da imprenisa, de 1mo•do a lfi.car asse•gurada, 
não 'ª v.ictoria de um ipartido, ou •UJma seiita, mas ·a obra fu:n.damenfal 
em que ip•ossa r.epousar o !futuro d·e .nossa 1P.atria. 

A solidariedade dessas forças efficientes póde e deve manter as 
bases conservadoras da sociedade e da ref.orma social, dentro tos li-
mites das bases dorutrim1aviias .e da .ordem - eondemnados os systemas 
e utopias, .cuja experiencia, em certos povos, constitue para os ou-
tros o mais completo e formal desengano. 

Ex·erC'endo pass•ageiramenite o alto ca.rgo de Ohefe do iEstad-0, 
nesta hora .deliicada .cm que, p·ela ass.i-gn1atur.a do Tratado ·de Ve·rsail-
les, se cream direitos .e d6í\'•er.es para o !Brasil, ·entre estes - o da 
organiz·ação ·do Tr.aba!hoo, .com -os icons·ecj)uentes rrecessa.rios. do soH-da-
rismo ·e eonsHtuição idas uniões ip11of•iissÍ-Olnaes, - julguei, comtud-0, 
do meu d16í\'er ,p.edk-vos que, por leis .a1dequadas, s-ej:am supp:ridas as 
omi~sões ·de lllüssa Ie.gislação, de imodo 'ª .torn1al-a. h-a.rmooiioca com as 
conclusões da memoravel Assembléa da Paz. 



Não ,se transponham, p-orém, os H1111ites estalbele'c~dos para qtie 
p-ossam viver respeitadas e ,expandir-sei ca·da vez mais, as insHtui.-
ções conservadoras e livres, cujos funaamentos indestructi veis são 
constituídos peia .Ol'ganização moral «:lia 1Faimilia e pelo r.e1>p·eito á pr.o-
prieda-de íJrÍva.da, inclusive a que !I"ec:áe sobre o capital e tod.os os 
instrumentos de producção e do trabalho humano. 

Rio de Janeirn, 15 ·de Maio de 1'919, 98° ela In'd·epe1ndencfa e 31 • 
da Republica. - Delfim Moreira da Gosta Ribeiro. - A' Gommissão 
Especial de 1Legislação Sóóal. 

''.:;· 
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HYGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO E A INDUSTRIA 
EM DOMillCLLIO 

J.- ' ~ • 

(REFUSÃO DA LEI SOBRE ACCIDENTES DO TRABALHO) 

1.. - :Não insisürrei ,em ·diair r·e1,evo á J.mp.omanda d.o prioh1ema. so-
ciail que nos pT.ende a 'attenção neste momelllt·o.. 

0 Tratado :asstgnado rem VeTs•aiir1es, a 128 d·e Junho d,e 191!9, entre 
as potencias alliadas e ass,ociadas e a Al1emanha, propõe a todos os 
J>afaes dvilizaid-0·s u1ma forunula iP·I"O p ,az n,o sentido da internaóom.a-
li:baçã<o das 1ei-s operadas. O 'direito intern:a•oi-0:na'l .operado do fu-
turo, ,que assim se visa, é um penhor de 1paz social, e mesrno de paz 
internacional. Revela um ideal de justiça, um resultado logico da 
influencia cr·escente .das doutrinas de solidariedade, que não póde 
deixar de aner.eceT a noss·a mairs 1fr.aruca approv1açã.o. Si ha, oolIIl ef-
f.eito, U!m laço, U!ma arllia:nça, uma idé·a d·e unir ·em b.o.a c-0:11Jfrate11m-
zação o genero humano, si uma especie de pactum· de compromit-
tendo deve, num al"msto 'quasi re1igfoso d1e sentimentos, ligar to:d·os 
os gov,eI11ws cu~a ·existencia assente no direito, -0:u' an>tes nos mais su-
premos dev:er·es sociaes e mora.es - é, ·C1erto, a ue uma .resolução oom-
mum .em 1fav,or ·dos ·de·sejio.s do .p.rolefarfado u1ntv:errsa'l rde int·egrar-:se 
definitivamente .na sodedade IIIlO·deirna. 

Todos .os .que se pTreo·coupam rcom ·os gr·a:ndres proh1emas sociaes, 
cu.ia soluçã'o a soci·edfüle ,contempürl}>ne'a ,ainóosame·nte p·rO'oura, ;re-
oonrhec·eim qrue, de !faoto, 'ª massa prol.etaria ·está mal 'instaHa:da deSJde 
a rquéda ·d.o ra:nHgo ~ystema ·de idé·as moraes e p·oli>ticais que r-01-0u com 
o Catholicismo. Desde o dia em que os anathemas do papa Innocen-
óo V1Irl ,contrra o a.'ei .de iFranç:a f.or·am imp·oterntes para imped.ir ique 
seus v·assa111o's il:be ·c·ontinua,sseim fieis, ·a•lguma cousa de mudardo se 
passav,a :na con~tituição da familia oc'C'iide!Iltal ,europfa e no eSl!pirito 
das mass,as. Era o .primeiro pas:S'O par.a a deca:de:ncia, ·a anar,cJh1a que 
a partiT do secu1o XIV oomeçou a a.g.graV'ar~se até 'ª -R:evolução, rcha-
mada Explosão Final por Augusto Comte. Tudo que precedeu 1789 é 
uma de:comp0rsição do reg.imen ca:füoHco 'e f.eudal. !E tudo o que se 
seguiu, d.e ·cll\i·o desdobrar s,ormrns ·airil'da 'es'.p'ectadoT.es, parecendo ab-
s·oTver todas ·as f.0rrças, a iGrraln'de GUJe:rr.a de 1914, ·ais ·adua1es Rre:volu-
ções russa, hunrgaTa, a1lemã e ouhios rSymptomas, porr to1dos os lados, 
de grave 1Cri<se ISoci.!al, tTião significa .fe~tzmente só 'destruição'. Um m-0-
v-i1mento .pm•al[elo .de r.econstrncção d1eseniJ:J.ra~s1e ·e vem S'e oper.aindo 
d·~sd·e 'OS 'primordios rdo seou1o passado. 
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D.ersd·e a supp-osta Benasceinça e, sohretudo ·desde a Revolução 
Franoe·za, •o p·roletariado 1nfo vtvie sinã·o "ac.amplado ás porita.s d:e Pa-
ris, ·da rGrande ' 1Ciidade~Luz, sem lar, 1e, portanto, s•em iaJ.egrfas pnofun-
das, •&em ga:r·aintfos, s·erm tra1dições •e s-em esperanças ... " 

Eis os factos deinunoia.dores daqueHe movimern.f.o mod1em-o de re·· 
c•o.n&trucçã·o: r-1' -r ": ~f 

O interrna'Ciio1naHsmo dira 'ª dia ie·rescente n:as ie•a:miadas p-opufa["es 
obre'irias; os s-eus 1con-gressos inte11naci1ona·es; a pr-es-e.nça, nois· uiJ.timos 
31n.nos, ·dos rep'.I'e&entante.s -01flficiaie1s dia mai-ol'ira dos govennos dos gran-
des Estados ·d·a Eiuirop·a, Amer.ica, Asi•a e Oceania ·nas assemibléa:s gie-
ra1es .do o;p.e•rari1ado; a p1r-0xi1ma Oo1n:ferencia de Washin-gton, eim Ou-
tuhro v·i1ndour·o, e -a ·'Ct:eaçã.o já prodiedada piela Li-ga das \Nações de 
um Departamento Internacional do Traba1ho, instituição permanente 
que .tez..á 1a súa 1Sé.de •Ilia mesma cid•ad1e .em que ·se fixar a!quelila socie-
dade de Estados. T.odo .essie ·intei;inaci-0na:lii1S:r:tl!O plio-gJ"id•e porique o op·c-
rario sente que, com aquella decomposição do antigo regimen, a 
an'ariehia chr1oni.c·a re:ilnainte o vae d1ei:ra:ndo d:es·locad10 á marg·em da 
s-o·ciedade actual. 10omo nucileio da cdlula sooia'l, ·que é a· famiHa pro-
Ietarfa, 1c01mo d -diaJdão, ·coimro ho·mem, tem o rpr10Ietari10 ·a •consciencia 
de ·estar li'gadro a qua]quer •c-ous•a do pa1ssa·d.o, an-tel'Lor a si m1esimo : 
ne·ce•515,jt.a s-err um ente in1s•tla!llado. ISe1nf!e, .que, si peTdeu o pé na d.es-
ord•em dos teimp'01s ool.'rentes, u:ma 1necessi•da•de· -0•pgam·ica, .fundarri·ental, 
por instincto social. o impeUe a dar braçadas para ser novamente 
i.nstallado numa definitiva incorporação. O contrario, isto é, que o 
interna1do1n1alis:mo nã10 prio•gr-edfase, .não mar1cJhia.ss•e ;p•a.r-a a ·f1reinte, como 
está, .agor·a, ava.nça.ndo - é •que 1s1e.rfa motiiv10 para esip.antos, pois é 
ev.id-ente ·que o pr:oleta·riado, ·aohia·ndo-.se .s.em ~air, .deseinraizado, tem 
de sentir que a pr-opria Patria suppõe a prévia existencia desse lar e 
não ·é sinã-0 um lar 1m1aio·r do rqne o -0urtr-0. 

ü extenso mioivillne1nolo mi•gratori-0 1que -0 t•eJ•egrapho já nos a·nnum-
·da como uma ·das m-aior-es conse.quenciias d·a Gra.nde· -Guei·,ra, dem-01n-
stra aitmda :que ha uma ·V•asta e i1rn1rnen.s1a parte do •P'r·0'1ietarfado univer-
sal •que •nem mais tP.atria P'OS.Sue, toma•nclo o rha'hito de viver em d.i.f-
ferenters paize1S, judeus eirrante·s em ·erteri11'a bu.sc·a ·de uma certa fixi-
dez e de uma certa regularidade conveniente á sua existencia. Bus-
cam, ·eimifim, 1u1ma .in.stallia:çfo so~ida ·e dumvel. 

O ·catholiC'i1S1ITIO, a le1nda divina id·o . Tm1hafüo ill11'posto ao homem 
como castigo em virtude do peccado original, não parece mais cul-
tiv·ar c-om suocess.o uma se·ntimentaHdaid-e capaz ·de fanpor resrg!n1ação 
á intranqui!Jidad1e constante da massa humana proletaria. 1A noção, 
que poder.ia ·ap·alJiogu·a:r 1e levantar ·a dignida-de ,pe151SQ.a.J do ·o;p1erirurfo, 
ist-0 é, a 1111oção d·e 1que o tr·aballio r esita seunpre a s-er para eJl.e o d.e· 
ver de .cu.Q..siagrair s•ua p1eque·n·a par·te d1e esifo·rç·o oá manutenção e ao 
ap-erifeiçoamenito d•a -existe!nrcia •SQ.cia1, •está sendo ·desfigul'ad·a pelas 
idéas ·de es·colas irevoluoio·naria,s, cujas re~viinrdicações parecem tão 
gr.oss-eiras, i·nfe:ri1or es e egoi-stioas .quanto ba-ufoes ·e vioiJ.entias. As e·x-
p-eri.en.cifas, a Hção .d:a:s J>I'esenites ho!'aJS :na Russ1i1a, :na Hun~·ria, na 
Hayiera, ·etc., vão a.entro ·em rp·ouoo e·nch er de h:OI'IJ'Or 'a pr·Op1N·a !fami-
Ii·a 1'lrp:erari-a, ·e ensinar -aio ·op·erarfado •a e!nioaJrar o pr·ob1eima d·a sua 
insfaHação .nia 1sociedade s·db ·a sua lfúrma d1efinitiV'a, a 1qual d·ev-e oom-
prehender p·r·elimi!nairmente 'ª r.en•unda 1ás utopias oommunistas. 

·Eis o ·1gra1nde p1ro.blema ·em ordem do dfa, cu}1a solução eim1 SUé\S 
Unhais gíe•r:iés ·nã-0 .púg·e deixar rde .ser univers-a·l ·e .de· •que . a proxfanf). 
Confore:ncia de Wash)in-gto-n ·é, sem duvid·a; j1á ·U:m beUó prenUJnicio. · 
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D-ar, porém, fixidez ·ás ;populações O'JH~rar:iias, ia oomeç·ar pel1a dos. 
oampo·s, dando 1a esta e ·ás das ·cidades ·con1diçõie1S de ·existe1ncia, offe-
recendo 1ceirtos carracteres d1e umra sUJffident.e eist·a1bili1dade, assegurar 
o dia ·de aimanihã da fa·m1Ua ope1ra-ria, 111ã10 é tudo. 

"A dignidade do operario, como ser humano, que se consid~ra 
ainda "um seTVo da ·ilndustria" e !da 1sua familfa, como ceHula do or-
ganismo social, dignidade de que as classes trabalhadoras possuem 
um •sen-timelnto •c-o:nsdemit-e vi•vissimo, pred·sa ser s•at1slfeita . A grande 
questão social é, então, menos pelas satisfações materiaes da familia 
pl'o1etaria, ao mesmo p!l'oh[iema ligadas, •do 1q1ue ·em prnra e ~egit1ma 
razão de sua .Delação 1estre1ta 1oom a d.ig.nidlade e 'ª moralidade do eip·e-
rairi10. · 

.Por aihi se ·vê que a 1questão s•oóal, .não é só.mente uma questão 
de safa rio. . . Estão muito ·e·ngarrmidos iaJquell11es que, sómente a ve·n do 
por •e•ss•e lado ·eoO'nomd.co, pens·am lque o pr-o!hleimia ·ainda .não esHt 
pus<f:.o :no BirnsN, com tnd·as ·as sua·s :ilncogni.tas .. . 

2. - Nessa ordem de idéas, traçando um:a ~oluçã·o exacta no sen-
tido relativo e. fanfo •quanto possiv.eil. a1de•ql]la1do0 á transit0dedade da 
nossa quadra historica. tem a Commissão de Legis1::1ção Social sobre 
a mesa um pr1011eeito 'do 1nosso ·oom,p·amheiro de trãlJ:m•lhos, o illustre 
iJ)ieputado, Sr .. foã·o 1Per.ne<f:t:i, ;pro1jecto .que ho1nra-r i•a -qualr01uer P'arrla-
me·nto dü mtm'do ;p·elo aioeirto ·e predsãü da slJla orient·ação p-o1itic:i, 
fi-eJ a 'f)rincipios süci-olngicos pusi.tivos. 

Esse brilhantP. ensaio de orogramma social condensa, em um r-~ 
sumo .fell'iz, do nrimejro ·ao uHi1mo artig;o, uma ·a1fifirmacão se·~wria dí! 
pr.incivios, verrladeiros p·ont·O·s ca.rd·eia·es par.a nin1a süluçã·o homo1rn-
nea ido ·ca·so. ICrvstaliz·a, .ooncHiiaondo-ais, a:spfa·ações ;que iparecem to-
das l'eg1timas e de accô,r.do oom fül ·conc1usõ-e.s •da iC()lnff.ere;ncia da 
Paz, ás quaes temos ·de oi,ngik nossüs ·estudos. Contenta, uma v·ez 
que os lf.a:ctos são 1mais podero·sns dio :q:ue ·as theo1rias. e ·crue a evolu- . 
ção •sodal dos ·povüs acarr·eta a evüluçã·o das dutrinas no sentido 
d·e uma c·o1nverge!n.cia ·d·e ·esioQilas, .a todü·s O'S rumos 'do nossü horizonte 
polítiüo inte·rno. E sohl'e,tudo, '!1esta 'lwra, em ·que á har~r.a de um ho-
r.iz;onte mais '1arig,o s.e diw:w tnio i!llte.resse do hem geral d.a humani-
dade, que é a .1J.ei suD1r:errna das naçõ.es, um id·eal .de ·approx,iim.ação ma-
nifesta das legislações civilizadas sobre o terreno da protecção ope-
raria, ,a,e nenihum .mod10 vem em co0ntl"adiicçã·o o systema s·eguido no 
pl"ojedo do IDep:nt•a·do Sr. J.oã·o iPernetta com esse ideal. 

Si é rea.hnente ·ess1e o .e;spdrito d·a l:e,giilsilaçãu op.e'!'lari1a moderna, 
c,uj'as nriimei11~a,s ped1r:a1s 1estã.o 'em tod1a ia P'airbe seinido ·assentadas rJnra 
o ·edificio ·P·rojecta:do ·de inma ·C'omstrncçãü S'oHdla. h1a um ponto, o 
:ic11:m 0 diP .vista dJe onde 1se ipó:die ide,sic.ortin1aT 'tod10 'O PTO'blema, q11e, 
antes dle tudo, .I"'equer ·d1e .nos:Slas ,forç·as, aqui I'lepres·eintad;m:; nest11 Com-
missão, um ·C'On·cuT1s·o ·d.e 'V'01wbaidies ·coiniv·e1rg;e111tes. Um concurso, que 
não se resumi'sse jánvais, restm~ia infe.iI"ll!me'll:fe esforU. 

Uma initú.içã·o d!as lih:J:h1fh<; ·l'ynthe·tiioas do pll'lob1e1ma, UJma v1ga mes-
tre precisa s•er ipi0s1Ja rrm archi:t:ec!Jul'la <eJJo p]ano. 

E fioi · por a:s&!irrn ·pems~mos que1 1nia l"eu1ruiãio d~ 2.0 d·e Maio ulti-
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mo, ddxamos consignado :em acta V'oltos 'diviergente·s d·a .mraJiioria, o 
do 'S.r. PerJI·etta, 'e o m1eu , 1a.ppelilando rp,a:ria a meiciessiid1adle ·de d·ar-se, 
d'esde lOoé!O, na übfla dJe h:avmionia ide ·cO:nvergeln:ciia de !Ídei'as., CTU!e 1esta 
Oomrnissã,o pretende ,reallizair, um ipd1meiro sorp1Po q.ue a viiivi'fi.ca.sse e 
~he désse 001ipo ·dle homo.gie1neiid1a1dre, pen:sa,mento 1que ·ta:m!bem es·pns1a 
o sunremo magi·stmdo .da :Naçãio bra~:üJrehia, ro IPriestdeinte Erp,itac:to 
:Pessôa, cionoo1ante ra oommuJniic:açãio 'qllie, n1a ultima reu1nião, nos fiez 
o illu;;t:r:e dfa.,edor dos .no•s·so·s trahalhos, .o S1·. [)1enrufado J1osé Lobo. 

Nã·o só !P1e'10 Jaido the•oriico o rprlQij•e:cto IPerne<tta ·oorre1spo.nde ás 
mil rn 1aravilh1as ·áis ·neces1s1idade'S ma.li.is prorrnnida>s d.o ·nross-o •es.tado sio-
cia.l . Não é só uma declaração1 so'Uemm,e 1e d 'e vaforr the·o:ri•oo, de prin-
cipios que d1ev:rum s•ervi.r p•a1ria, demltno ·d'ellres, ciom10 pontos de l'epal'o 
fixos, deJiniitiva:me.nte aprpl'OV1ados, 1S1e traç.aw t·odos 'º's pmj1e·cto,s pair-
cia1es de foi rqure ·eSlta:mos eillaibom;nido .e que a mra·i,or parte dos Esta-
dos arl1mitteim ho}e, elfil meiclidia 'V'airÍJav,el re 1ciondi.o~onaid·a á ,situação 
peculiar a c·aida um. onmo ,nreces1sidade do ·p,01d1eir de :poH<Cia ·e do pio:dler 
de tufolla do Estaidro ·soibir'e ia 1ind1Ustria, i!le1giiisi[,ação .quie. p'e•lo prop.rio 
movim~nto ·dos faictos, a teln1deinóa á un1if1ormiz.açã,o dos mod!os d1e 
pl'oducçã10 i.ndustrfal, ia [..:iJg.a das !Nações, oomp.rehen•delnrc1o q ue •a 
situações an,aJ.ogas ·de'V'em .norlmlaiJirne.ni!Je üoirresponde.r l,egiisl'açôes arna-
1ogas, busca .amplfal-a a to1d101s 'ºS pailjes d1eibaiix'O de uan re'gimen ,a,e 
justiç1 inter<nacional. 

Nem só pefa .sua inspir·ação :dooutvin:aria, pelo lado itheorico, me-
r·e·ce 'º proj<eC'to .ao ·no,ss·o c oHega da bainoada do P.ara:n1á, ·o acartame'Il-
to. a ·que fem ·direito, dia rp1a.rte do nosiso ip13ll:riortis.mo, p•elo ,ele'Viad10 
alcan e.e cow m~e -o •s.eu tf!abialho V'e:m 1aJ.enrtar a ifratennidrude, siem •a 
qual a •R,eprnbU.c:a J:ánmi1s I'elaJiz1a:r1á a diviza: üird,em 'e P •rngJ'e·SSü. !Pefo 
lado praHco, a sua 1appJi.ca·çã10 irnmedi:ar!ia e oolncrieta, o d;esdohraime:n-
to dos seus dispositivos ·pr.indpa:es ean med.i•d:as pe•g.uia:meintare:s, •e, 
t ainit:o {nmnto .oonvieniente, 1fia'Ci"1ita.d\oiras da opg1a1n1i:21acã.o ·eoorno;mi.ca cfo 
tr-abalho in·dus,triaJ entrie cr1ós, medidas 1essa1s .arttiinentes a ·certas rques-
tões pdmordiaes. 'º dfa d10 tra;b;a1Jiho, o .sla1l1a.rio, o a,i·bitram.einto, o 
seguro >S·ocfo1] p•e·J,o ,pe~üme1n dias p·elfllsõ.es, etc. , - r e.diund!ari.a, logo, 
em dcrns , gr·andes !bentef.idrÜ's. 

Tir-ari-a aio saiarioo, md'é:a extrao[idiinairiame:nte >Symprufüioa ,á so-
lução do proibliema ·das Peivindioaçõe1s sodaes, - a gl'ande que1stã'O 
sacia! não :s·eindo s ó ·em 1suas Unhas gelf\aes 1ruma 1quesfüo de sa:lari'O, 
como acima ·d1i·s·se, - tudo ·o rque 1neH·e 1e:mlbl'a o p•ont·o ·de rvisrta 
servil que aité .hoje d,oannn:a .n a v.iidta dndustri.a:l, iins1litui1n1do"o mio ponto 
de vista .civil .e social, •que é •o unioo ,comp1atirv.el .cioiffi a dignidad·e 
humana. 

Empl'estando .ao s1ail·a:ri10 "a ex1pressifo 1syunibo'lioa d·o 1esforç.o ·des-
p·en-dido p ar.a demo•n&tnar ·o idii1rieito do 'P["OletarÍlo •Sobre .a ifo rtun:a 
acc=nlad:a, u1na ·V'ez ·que 'º .ca·pirtailisfa .é a'P'en·as o de;p·ositm·io triansi-
todro do pa,tri'moni'O sodal", fiT1mairi:a 1á e pm1a •s·empre, 'em :n1ossa 
Patria, por ·de·c!"eto düs .podle'I'les .pllJ!blioos, 1n'll!rna verdadeira Ca·rti'lha 
legis1ntiva, a iJdéa fom.daime.ntal de (que o tl'labalho é u;ma f.u1n·cção so-
cia1l. :,1: 1 

O outl'o asipecfo ipr1ati,oo, onde o ~egi·slad!o·r ífoi foiiz, es<tá na dis-
crimÍlnação ido p'l"ojeclflo 1q1\l!a:nto ás .attr.i:buições co1I1fe1rii.das, p.ela in-
geriencia dio Esrtad10, ,3'us rpo1der'e's puh·1i1co1s •cruarndo o p•rofo>tariado tra-
balha 1:io serVi1ç,o directo «:lo ipaiz, sop a iimmedli:'Fllt'a 'd1ir.eicç~o do Go· 
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v·erno, .e os !J::>ToJ,e:tari•os ·a:o 1serV'iQo indiflecto ·d10 ipaiz. ·fano -é, os que 
ex·ercem sua acti<V1d:aide •soh a diflecçã.o 1e respo1n•sabi1iidade dos uarti-
cu.J<are·s rep:rlesentaidio.s pior ilnid1ividluo1s •ou emol'ezas. 10om .e·ss.a ·distri.-
bU'iição <p!l'ocrn·a e•sil<aibreiJ.e.cier o pr101.iP.1c<kl .n10 titi~1o UI, SJe.cção I, \l]m '!'e-
giime·n ·gier'a:l d:o trab1a:llh<0 .e, ,na s1ecção ll, dispõe sobirie ias "gatr1anti.as hn-
p·resdn·di·veis ao pl'lo]e.tamiJa,dlO geiral ,d10 .paiz, •oinldie se 1encon,tr.am, com 
pr~e.cfaã·o, c1ar.ez,a e sincie:ri<da<de, m1ed·fafa,s ra:zo.av.e1s de .caracter Jll'O-
tector p .ara a famili'a pr-oletari·a. 

IPor eSJSJa:s T!azõeis, nã.o 111101dfüa .começar a ,fle1l1a1tar a p1arte ·que me 
veiu ás mãos, 'U1a • tii.v·~sã.o ·d1e triaihalib10 1acJon.taid!a ip•efo CTi1eiriiio nesta 
Go·m.rr.issão, s•e;m ·a:liviitrair, oolrn ia .devida venia, .á mesma Commis5~0, 
o estud·o 'P'rtévfo ou c<o1ncomi<ba1n:te, •dlo p ,ro.jie.oto .geral apres•e.ntado •es-
pont.aneamf.1n~e p-or um fl:os s•eri1s 1mem.\br.o<:. n11ai·<:. iHustfles, nl'oj'Pcto 
cuja sancção, coon ais 1rn0idiifi<cações lnecessairia's, .não iteri.a: du<Vidas em 
tóma.r ia liberdade rle p .l'oipôr ao .Oongresso Na;oi!C~nal, com D apoio 
da na!11ca•d1v dlo Ri10 <Grand'e •e ·COlm •O 'Pflestfügio moor.ail da 1a1cqulesce.nda 
e d1os a·p·pJ.aus•os, já .m1aJnifostaidbs, dle uma autoridade poliiJ:i.ca nacional 
do valor de 'Bo·r ge1s ide ll\1íeid!edl'o,s . 

;<. A001nis1elfb.a1rndo ia 1cons.a:gração lega11 no B.r.a:sil ·do plano sugge-
i'ido pe1o af!<l:-or do :r.ef1erid10 .pTIOlieoto', nã•o 'S'P. d1i.ga •aue o repres:en-
taln<te do Ri10 <Gr<a1nd·e ·all!e s•ubscrevie 'DS sulrsi•di·os que ho1j1e vem trazeT, 
sobre .u:m l a:r•go e vaisto .c-ao iibu1o ·d'a questão, ·á ·cJons·ideriaçã·o ua Com-
missã·o d1P. tLegi:sJ.açã.o Sodal, to'l'Illa-'SJe OO'nma:d.iicitoriio ·com.sigo me~mo 
e CO'ffi rudto 1qualnrbo IS'Uistlentou, no aill'DO p•assia«fo, 1d1a troibunia «la Gamara. 

· Fó,mo-mie ti1e:ssia imicrepoaçãJo T1ealf.fiT'llla1rndo •que a divisã·o dos po-
deres espirituail. 1e 1te1mporal, ·a ique, einitã•o, m.e apieguei, ·dev·e s•er, d1e 
facto, co.mplieta, p[:enla. 

Re1•eve-mle, 'P•OI'ém , die1sp1el'tar .a· deivid>a attençãJo d·e tod<0.s 'P'flTa a 
circumstan'Cia de 1qiu1e os fonmlos completa, .p.lena, náo querem ·dizer 
absolL!ta. T1e0m cru.e ser relatiu(!. IP. .nã'O ahsoluta. alqueHa s1ep&r:ação, 
pois tud·o é IieJ:f11tiV10 a1nte -o •espiri'bo da philio1so~bia po•si.tiva. O axio-
ma .de que " t·udo é refativio". - ·é até .a lllnica '".oou:s.a aibso'luta" exis-
tente rio mundo . No ip•ositivismo ·o ·oornc•eirto .ft~rndlamenitia'l d·e tal sys-
teima phil'°'soiplüoo é 'º ·reJ.afrvi·s:mo, ,e o I'e:~aiti·viSlmo é s~rntbietico, vr-
ga!n:ico, 1e nã10 di.ss·dl'v•en-te, a1n'ar1chi:co, megatilvisfa, cOIIIl•o 'º .a;bsofolisnm. 

D a n ·emn·a ·CIO'llo0i1s·a 1e clara ide urrn ·e·sipkito ibeim orieinitado, a do 
1tramd1P juri sta bra:s1Hei.r10, h'a: 1pouoo 1extiJrncto, o [)r . Manoel I,çnacio 
Carvalho ·die Míend•nn9a, 1nã10 rposso lf'lllI'tar-me fü) ,d,esej•o deiste •emrres-
Hmo, .iCYmad10 a uma das suas 1ma:1s biri.lh'amfus prugi•nia.s: 

"'No ·sentido, <dig;aimlo1s ob1j1e:ctiv.o ida legalidade; o ·diimeito é. uma 
instituição p.er:nmi:i·e•nifie ida tHuma·ni:diald·e, <ql]e 1nâ10 p.odia .fica~· fora da 
gra:rnde •C.O.n.strucçao ·de Au:gus•to CO'mte. 

"A~s·sim, ellle ·diz que a ]e-gisfaçã'O Tmnca poderá ser dispensada, 
· miesm-0 no ;estia·do .no1I'1II11aJ, oara .slll'ppd.r a ·i:nsu.ffide1ncfa dia sim'P:Jies 
·mo.ral •qll!ainto .ás n ee1es•s1Íld:a1des socfae1s llTI'ais .ul'gen.t~s (P.olit'ique Po-
sitive. vioI. II, p.ag. 418 e vol. IV, pia$. 335, Ç-a,fheçi~me, l)• iC:;o1vf,, pa-
gina 315 ·dia 3• ed:içã<o hr.a:sileim) ; · · · · 
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"Cria Írn'stituicõe·s C'11Vl8 ·flO.l'l'BSP,Ond1entes raros S'ac,ramen1tvs •reH-
giooos ·(Gathecisme, C'O'f. 4ª ·f1iJne); · · 

"Erisfoa ,qrue a foi rdleviia p,urnir tanto .qu.lan·l:o pr1emiar( Politl. posil., 
vol. li, p1a1g. 4·19); 

"IPe.diu a Ii'berdad!e 'd'P. testar e d.e aclbpfar (Polit. posil., vol .. II, 
pag. 406, ·e v.ol. VI, rp'a'g. 303); 

"Fez . v·ot·os pa'l"a que a maioridade fos·se pI'otrnhida pe'las leis_ 
(Polit. posit., vvl. Vl, p1a1g. 30); 

"'Des1eiiava ver nlas leis .c·o~1 1sragradJO.s os C'USrOS de di VíOrd0 co.nw .eiIJ.e 
os ·aidmittfa; 

"C1'a•m:a'V'a reooo1't'I'!a uma [PrralfdJade vi'ciosa, o que im'pUica iJ1'eoes1s1a-
ria1rne·mte rc>1Uttra que :nãü <l se:i·a; etc., ,etc." 

E' 'º bastante .. 
A ,acçã,o dia ba'nicaida dt0 'Riro 1Gram1dre r,e1pu!bilicano nress.a mat-erfa 

die -ord1elm plnod''l1n,c'liaimente s'oc:úail, rrniai-s dt0 rque leim ,quJa~qlller üutra, não 
pód:e d1eix1a'r 1de ser parn!Jaidla ·p·efa f1del1dad1e r~g'Q.J:10&a .e .jjrnfl.exiviel aos 
pr,inch:i~o.s . e para 1essa •C'o7lidu1ci;a 1Óvi1c1a muriltio sre tem i1111spi.raclio 710 
espir<ifo ,refati'Vlo, no i!11e>fliod10 ·e. ,deoi1sifo d1~ pol1iif:i.ca cme ,tem :]J<ór gufa1s 
suoremios, por .exp•o:enttes crn1ax~mos, JuHo rdre IGaisti'J!hios re 'Bio·r·ge'S dre Mie-
deiro·s . 

A fidelid'l!Jde aos princip.fos ·e ·O es1pfrito reliativó sã.o as duas nm-
ma.s 3 IC~ll'e s1e 1clievie 1cin.gir rfio1dla roibra V:P.ind·ad1efa-a rdiP. 1s1a.!J.eidrorria .proJ.iUC'a. 
Reunidas, e am!bas s.e-guidas ·exemplannente, são c-oudiçãb es·sen-
cia[ d.e su:coe·s,s10 ,IlJa ipra'bfoa p·oHtfoa. 

A ifidiehclJaldie 1al01S ip.r:üncipi1os e ·O 1es1pirito Tel1arti V·O, app'1iica·dios C'0111 
method·o e .dleoirsã,o. ---' .eis mm dos m1elhroir.es 1e'rnsirn1an11en1ns ·die Augus·l!o 
Golmte, - .Jro:nge ele s·e ·excllllfa·,em muitu:am:en'te, ·longe 'dre se oontra-
ria:!'em um iaro ·ort.~tno, .a1sstod1acrnJs.e muito beim e1J11 1um.a ('Jnn1rfuc.f1n r('i,vfon 
intranstgeinit'e :e conci'lfardora, 1,e·vandro-nos 1para 1rnma p.olitka poisUiva, 
cl·e rea,es ifu1ndlamenlf:los st0ciaes, d e 1e1e'Viardo aIT aa1n:ce m1orral. 

Os pirimleirio·s. 10is p~·incipiros pos1Uhi'Os cl10 clte,~er, rdro ·dli1r1e-i.to e dra 
m:o11a~ pol.itiioa, .nãt0 pt0idleim .s1er essa ,klea1l101gi.a mlefJapbvsfoa aue pür 
ahi viv:e nro die,s1oonhecimrento re no 0dres1P1'ez·o ·dais -~a.Jirda1c'f.es. (E 'º s·e-
gun1dlo, o espiirito J'le'1ativo .do P '01s·iHvi-s.mo . •r :a:d,a ,fern rl e .comrmum r-'om 
·o sc1eptid~mio, nem 'ººm 'º 'P·reterrns:o eun1p1i1r.is1rno ue-gisif:a .que, n;a ord·em 
prolitica, lf.az ip·rof:üs:sãlO die fé dre sua j1nrdli.ff.err1e1nrça aros principios, ou 
de Ievantair 1e1I1tr.e reiHes 1e 'ª p•raif:ica rnma 1mu:1'alha ohiwez·a. 

Ora, m!aiis dro rqrue em CJIU'aies1qUJer -o.titr:as crueisif:Õe·s s-ooira.e\S, é nas 
s·o1uç-ões ·a:o rproh'Lema 1que 1enV'olv1e ·a ·g.nande cari.ts·a mtudre1r1J]la do· prr0il~
fari1aido 1qne .se t0'!1Il'a mis.té:r uma suboridJirnaçã10 muiJ!io fi.rm·e aios prim-
cipiros da po1iitirc:a p.ositi~a . 

Na 1ar;pill:üoação ·aios C'3'Sos ·c-oncr:e'tOls .·trazielm .elles uma duciidração 
clara st0bre !I'1eia'1i:dla1deis, 1de1na1si1aid10 ,com1plexa:s, cl'a y,j1da 1so'cial, 1e iobe-
diec·em 'ª um I'lelativlsmo 1nFuitv se~urrlO, p.er'.foita1m;einl!Je oomp'ativ:el oom 
a !'lectidão e 'ª j ustiçia daiq1ue'Hras s1oluçi5:es. 

P.o,r .ahi, 'Ô O:l'fl , m.e1Jh101dr0 1e decisão, nãro é 'P'0•Ssirvre1 re·rr'ar •O ·CaJID'i-
.nfro no.s faohyird1nthos dre ·tãio res'CaD.!'OISO rte1r.reno. E' reSSla a Unha rdi-
rec.triz a rque 1s1e dn:ge 'ª po'1itioa ;d1(}1 Rio Gra.nrde e a .cuj.a itrilha ;teniho 
que suhoridi:ruar º 'S :me11·s ra1ct1Qs :ruo seio desta rG01Illl!ll'issão , 
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Éssa: ·chave ilós per.mittiri.a, a todos nós, de·cifr.ar •e ·seguir facil-

mente OIS me·anclivo1s •CIJa .oomp!l1exrssiirnia qUJestao soc1.a.l, 101,a •en1 .debate. 
AJ.élm d~ss-o cno.s obrd.giarila .a lançaT os olihos por cirrrna dia1s necess.i•dia-
des ma1i.s irnune1c:IJiiata·s, ·e, sem ais dle.ixar ·c1esa1rnp.ariadais, não 'll'OS ·dei-
xaúa tira·r ia vLsifla 1E10.s fiins morae:s de a'l•oancie mutto imats ge11a:l a que 
to:da gmn1c1e ·rnbra id1eve 1satis/f!a:zier p.ar>a -o beu:n dia biuimla:ru1c1ade. 

Cumpd1a-,ine iaim1bem ·estais li-geirias pia1~aiv•11as preJfanina:r·es et111 
res•posta 1álquJeHe•s que j1ulgia:m .a ·aifütude da b'ancaidia .sul-'rio.grandetnse 
sem b.aS!es . ·dle ra1óoci1n:i'o pmulli:co, •e ·a ool1Qloaim, ·quiçá, eu:n p :airall1e1o 
oom "·o !i.c1e;aHstJa 1d!e·scuiido.so que, marcJ:tainc1o oom os ·oih.as fit01s ·nas 
esllrie.Uas, 1oaiiu . desas'lmac:La;me'l11Je no ,prirr111eir•o vailil•o c1a 1estiiada que 
seguia:', ou a ni·Y.elaan, ,sob o j.u1go propositla•l d:a I"egria .do •absurdo, 
oom ·:J. escofa liberal •:iJnidi·v.i.diuial, a veu1a •e c:lassioa ·C•Onrente 1ng1eza d-o 

1rnruivic.iuialism10 e e.La JUUciauv.a iIJ.ar'D~cu1ar, r ·ep,r1e•sc.ntad:a n.o t.;:,rr.eu1"J 
ec01n01rrui·oo p •eil-o laíssez faíre, lais·sez p.asser. Es1s;a esco1a tão commo-
d1a ·ao :fatahS11pü arr1110Hentac1or d!a n:o·ssa i:nd•oJienc.iJa nac~·Oillal, .er.a, no 
~e1'1I'1eno p•oütioo, ás p1r.u11eü1a:s ma1.111hãs dia Replll!bil•iJoa, ·aiinc.La r·epre-
sentada Jl) 'Brasil, por oiteonita a n1oiventa por •c-ento .dos hachairei1s, 
medicos, hOIIll!e·ns •die :Le'fltr,a,s, pe·los ádadlfo,s dle t01das •a,s p.rofi.ss•.'ies 
lihe•:riaeis, e,mfi:m, que 1ai>nida JJ.!O'j.e ,possuem .c u1tu11a ilr1rt:eHectuail, directa 
ou iind:ire.ctiaJmen!l:e beMdoa no n'aV\.wailiSJmo de Darwin e .na phüoso-
phia .de ISpe.nceir, i0s J.iruspiraidior.es mais v.nl.gari.lu:clios .cLe·s:,a t:t>nen.tc 
li:ber:al. 1 ' , _ .,_~: ..J..:..i 

Foi .seimp.rie esse i~i.d:1ividu:alismo •que .p:riotes·tou 001ruf!na 1a :im terfe-
riencia d ·o Estado em ass1W1TI1prbos s·oóaies e ª'º quail uma p1·eiade p e-
qiue1na d·e p1os:iitiviJsrbas, ,f:i!l:iad:os :ma.is •ou ml!ei1os aio hUJllla.nit·(lri•smo de 
Augusto :Qomrbe, s·ernp~'e 'ºP:P'OZ a ilrnais pug:noaz ::rie·si•steinciJa. 

Agüra, ,somos nóos, •OS SYJ1111P!ath1cos .dio Clúlil.Ü&mu, ·ers i.ndividu;:i .. 
}ÍlsfJas, n;s 1que não qiwerierrn 1que o ·g;rarnd.e pr-0bilieima siQlcial da époiea 
soifra a tnterlI·e11enciia ·dio .poder .terrnp1Q;ral .e .elles, o.s spein.oerista:,, ·os 
darw1nÍlstla•s, todios OIS .J.ibenaies in1mains<i•gentes •tllo não iàitervencion1s-
mo, os idolatras de t101do1s o.s matizes do s·OllrdariS1mo .qut~ ·v1s,:im:ha 001111 
o soei ali.srr..o do Eistaido I 

Contna .es.sa inv.el'são fürç.a:da ·d!os acon•1iecim1e1111tos, trem .a pa1a.-
vr·a o pro:fU1I11dlo ofwruc1a d1oc . ida soieio~ogi1a, o p110iprio Augusto Goante, 
oo·nfoI"me 1os extra·crbos sup.11am.eirnc:i1on•aid1os apanhadlos p·e1o D.r. Car-
val'h:o de Mien.do111ça na obra do0 porte'll<bo1s10 phhlos1oiph·o ·f,r.arn•cez, e llTii<H\ 
es~a phrtais1e, .que ooliho 1e1111tll:e 11111w.útlas out11as., 1que pode·riia, p'Or .mi'llh.a 
vez, traz.e•r CLa sua Politica Positiva, j•usrtaimen<be na p:arte ,r0efe'l1l~111 1te ao 
r.egimen in'd'lLS11lria:I Jnod:e.rm•o: "Não Ji•e•g;o a potencia dais 1medfrtas po-
li-hcas: ci•rcums·cNwo-as". 

Esse .oonceito :de Colil11te he1111 revela ,que ip,efo s•eu .apbiorismo "a 
questã:o so·óa1 é llLmla .questã10 ano~'a•l ", e1n.t:e1ndl.iia el!l!e quie .a ·questão 
socia'1 ·é rum queSll:â!o ·die mor:aiizaçao, não d10~ J.ndiiVl~diUJu:,, rn1a:s ú:a ~o
cied'a:de. 

Ou, .mais •expli1cita11ne.n11e, •00ims1titiue UJm:a •questão ,dJe ·11eif•o•l1ma -ct.e 
opilniões .e c:osilrt.lU111es afim de •qUJe -o:s •001stumes e as 1opcin.iões d!eix1em 
de ~·er irndi vidwaiLiisitla•s. 

Iss·o não quer di~e·r de modo .ai1grum que, p.airo 1ess•a •Qlbx:a de J"e-
o·rgarniziação ida soci!eidlaide, s•e9an:n J.1mipültentles as i!nSJU.tlmções, as ·lets, 
as ingere'llcias .do po.d•er . poli Vico. 
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Quando suste·nte•i, no .airnno :pass1aid!o, .em fongo id1e'hate &Obll'le d 

Ooro"o ·do Tll'ialbalhio, que .er.a ilmp['lesicindiv·el lnã>o es•cjue·cer j:aJII1ad'S o 
cairacter ,synfueitioo ·dais •questões h1llIIl1anas ·e •que o vi10Lo iNl!dtcal .dte 
tentati'V:as, qruaJ .a que se eshoçav·a naiqrne1l11e :p.nojiecmo, viicio comn111llm 
a todas as escola!s poliiticais ·~guailmenite host·is á divisão. dois 1dious po· 
deries, espiritU1ail ·e temlp•oral, residt~a 1ustaimefil:te na sua p•er:iigioisa ten-
.d:ein!Cia, "a .r .egular pda legislação o que nlJ.o comi]Jorta sinão wna 
disciplina moral". (Syisit. die P lo•lLt. lP10sit., Augusto Oom'lie, t!ounto FV), 
- não f(J'i 1que, .oom isso, qUiiz·e;sse 1cfizer que •f.o:ss•em irllipotervtes as 
intrusões imuito prorpri:ais .dJo Estaidio no sientid.o •de pI"om1ovier 1cfüfimi-
tiv.a:mente, ou .f:acHitar 10 pll'oibilema idia'--'iim:~oripioraçãio •do rpl'o.fa~t!ar.io na 
soieiedade :mo!d:ern:a, mas :que sieriam insuf.ffoientes etm!quainto :rle'llrnas-
se -o e-spkito d1e irncHividual1i·smo, :a rpriepod.eiramda diO .egoiis:rno sob lbo-
da:s a·s suas if·órmas, :e 13. ana~hia inteitltectulrul priD1ci'pa•lmente. 

De•ssa d.eso•rdem não :podieirj1a:m ,srul'tir •sinão •construcções oarrnb:a-
lea·ntes. 'Não ,po1diená, com ,e<f.f,e111lo, .s·er radioa•l ,rnem icrnmed:Uarta uma 
I"efo.rima S>ncial fieita ,á custa ·de •J.eis 1a1p;I"essadias., •de rp.1101m1essas in.oo:n-
sider:iJd.a~', ou d:e s~p1l•e!s mmdainça de fórmulas .cons1titUJci10inaies, dJa 
qual .se .~em pTetendildo até depe:rrder ia .soln.Jição dia .qUJestão QJJ•~ad.a 
e cuj>o die·s<moomrtr.o .c;om agita.çõ1es ,politicas Jiniop•p•o.rtunas e :p:eri0gos1as 
só poderia, nio no:sso \P1aiz, 1l'iediundar '!110 '<!ün:fJ.icto ido v.aip·Oil' 1corrn ia ca!l-
deira. i 

Que o pode'!· p·o·liHoo temporia·l pó·die in1tervk .f.aiciliita:ndo, •ap;iies-
sando, p.rnmove'Ildo .e .alenta'Il<:lio pa1c:ithca1ID1e1nte a ,solução >dte p1'01b1e-
ma1s par.a .ouj10 en·oami:nhair111enito se 1de'Vli1a .aguar.diair a r.eorgan:iziaçãio 
delfin:.riva de oJ·gãos comi funcção .de autoridrude ei&pir:ituail, idepreen-
d·e-se do p.r1oprio •esfor·Ç'O d:a ·bancada: do .Rio GraJnde que em toidios 
Ois tempos pugnou p 'e·la i1nt:eir.a Hber.d1a:de 1(Le <tesJtar, 1s1ern •a 1q;ual ia 
es ta:bilid'aide e s1egur 1a111ça .do regümen imdlll!stria:l minder:no :nunca :as-
sentar·á sobne 1s-0Hd•o;s al::Uoerioes, 1e ·p'Olr mitras me1diitdia1s in'<iii,eotas, 
emanaid1as .dos pode·l'es gover:namerutrueis, .te111do por i'l1tuito :a !1'0S>pon-
sabiJ.id:aid•e etff.ectiva .dois .dJe.tenttio.i,és .dJo .caipirtail: lA •emairnciipação .dos 
escravos .n o !Bl'ia'Sil, d:iv.eil'1SQIS aic.tos ido Gov·erno 'P·l'OVÍ:SO>r:i>o \ll.a Repu-
blica e tantas outr:as reso.luçõe•s poslbe.riioll'-es, •que mais sãio eLo que 
decridos do PocLeJ· lEx·e·ouitivo intecr1f1eri'rndto eun ipr1oibl.eJmas da mailOJ' 
magnHrnde sio.cia•l, 111•0 in1·e1' es•sie d•e i:rnst:itUtil~oo, sem que 'ª aiegen·eração 
dos ·costum·es .e o•pitruiões ·da soóedade s·ó por si viés,s.e espoin·tarnea-
mente a opientl~a1s? E' 1que sern1:n'e, ·e s1etIJ1 diuv1dtai, á .c>0111siciei11tC'i1a ire-
p·ubli:ca·na ·c10is .nio·s·StoiS hioallle'lllS id1itc.tou-Ulles o espíritio relatívo idio seu 
prog.ramma dioutrinari•o •e ·que "plena" s•e.paração ·dos d001us rpo;diel'es, 
temporal e .espiritual, ·nã•o rPÓ:de 1de •1n1an·efa·,a nenh1wma signilfitcar "ah· 
s·oluta" se:paiiação. E :f.oii par:a •que 1s:e ·gttanda•s:s:e .o ponbo ide .vi.sita l'e-
lativo e para que :n1ão s•e jul.g1a:Stse •enraidiaun'ente 1que ·'.c·omrpletl:a e iPle-
na" sep.ar&ção 1seja uma separ.aç::'uo ".absoluta" 1e dahi •se d·edu'zisse que 
em füi·ce das fois •e institruções ,se :dJev;à p 0e1mna111ecer indiif,f.er.ente ruté 
se a:lc:i:nça:r UJma r1ef•O['lll•a idos 0ostUJm1es 1e d ,a ·O,pi1niào pu:b1Jica, •001UJS•a 
qt1e jámais ;C,omte av.aniçou, •que •o •es1tup0e1ndo autor •cta J>.oJirticia Posi-
tiva escI"eveu: "Ni1ngiuem •sup1po1:r.á •s'etm ·duv:ildia eo:n mÍIIn a in1einiçã•o 
de:; üonuemmai· :aiqui qua·lque·r modiiJfi.cação .p•o'litic·a pil'op.ri!lJille.rnte dita, 
me·srno .proximia, antes ,dJa época fin;:i:l .em •que o co111ju111to ido .sy,stem1tt 
polit.ico .devená •SieJ' 'intl:eiramente rn•geruer.acLo ·de .cionfonmid.aid1e ,c·olffi ,a 
ap:l)J:icação gradua•l de uma n•orvia doutriinia .soicital, qUJanJdo um dia -esM1 
doutrionia ve.rnha •a s·er co111v;e11Lentemente ia.ccdta. Moditfic.ações m:a:i:s -ou 
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.menos ;p1·ofltnd1a's .n1a 1orid·em ipo1i.Hca 1a:ctual •tornar-se·hãio >aln:teis 1.:nevi~ 
taV1e:i.s e m:e!smo ind:iisp1ensav1eiis, 1a iinda 'CjiUJe com o if1m dre .tormrnr essa 
or.cl!em mais p·ro.gre•ss'Í•via ·e me1h1o·r oompa•trw•eil 1oom a re'Vloilru.ção d'u11· 
dJarrnen.ta1l." 

'ÜUJtr:a iIJrov:a ·d.e .quie d.a in:tedie1ienci:a do Es,trudo os pü:siiti·vhrtl.lil! 
preteP.1diem meidl~das .oaipaz•es id·e morailizaT .o regiimein indflllsibr1al mo-
.i:!;erno e de ilieagiir sob!fle ,a elflfióencia até .da ,s:uia: activ1daide, ·está em 
que o ,seu n JJP:rle<s·eintainlle maximo, .no BrasiJ., '° S·r. TeiX:e<ima !Mendes, 
se: :tem .sem:pre e:xipr·~mi'do .oom esta ,001rMli0iona:l: "Si a cultura 1.11f-
f.ectiva e intellectual .não 1esHivesse inftelizmente tão 1meinoispvez·adia .erntI"e 
os patrõe·s, 1seriai111 1e1:1es <OS p•riimed,rio:s 'ª estab.e1e·cer espontan:ea:mente 
tal Tegrnen. " 

fü~c'l!ilfico, p1of.t~nto, 0011110 .eooaidia a 1S'UfP(p:o.sição, '01\l'Vida ,de al-
. guns .oriado.r·e.s d1e.s;tla: C aimrar:a, e •segUJ~d,aJilllente •rerpeiti.da 1eim liv.ros <t 
3.ornaes, 1d1e que a .dio111trina tIJ1efa 1CjiUJal se 01·i.e1n1ta o pro·grarnuna p.oliit:i!co 
rio-graridrense sejia d1drelnt k 1a .aio irnd!iv1d1ua·ló.1s:mo 1do!S llib'er.a1es d!a vielha 
esc·oh, •C.o.ntra1rio:s a:o. i·ntrer:v·encto.rni1s1mo 1d!o·s podieires !PU!blioos. fs,s,o 
faria estremece.r os llll•anes .do poprio Augusto 10omte, pois iSUa e,s-
col<a é tudo 1quan'to <ha d1e mai,s oontrar'Í<O 'ªº in.driviidUJaJiS[J]O. !Não sia-
crifk1:.i ·o inte11es1se :ilnrd:i·vidflllail ao il1'teires1s·e sro ci1a1l, .111em e·sne áqUJe:He: 
oonciHa-os. 

Sem duvi:da a · intel"Ve·nção .d10 ,prod.er dev•e 1Sler m111iit-0 1dis·crnta a 
algum reisp eiltos. !No caiSO ido B1rasil a ·CJ!Uesil:ã•o social 1eistá a pedir 
agona, mais 1d·O qUJe ,r;:un cJa, pI"u'clJente intervieinção. iMa:s o üp1eraJ:"1ÍIO vi-
vendo da inidust:I"ila, e a i111d!ustr1a rbrnsi:1:ek:a s•endo um movilmlento 
ailn.da em ·es<tad.o .na:scentie süb rrnl\llJhiJPJios a:s'.Pe.CJto1s, é de UJma pOOJclien-
óa e,J0m1entar não icomeçia:r p 'OII" d·estr uil-a. 

4 . !SaJbe-se qUJe '"a im1stituição idias ma:china:s torna oa:dia v·ez mai:s 
,1.iealizaVtel essie prngr'a11TI1ma, base da uno["la:füz·açã·o ido p1r'Oletariaid'U e d!o 
patriciad·o industmia,1, 1mnra1izaçã.o ,que 1a ,s;eu twn<o veia:girá sob1ie a 
e.f.ficien.cia d ia activi1da d1e inch.1'stria l". iMa:s a insiti<Vuição d!as ma1clünas, 
m1a·terial '.; e·cionomicwmente ·considier.ada, .nã•o dlá. atn·dia, qua:111to ao 
cais10 brasileimo, á indusrLria na:ciion1al 1e ª'º ü1per1ar~o einit11e ,n:ós 10 d 1foLto 
util que ambos r·errdem na 1ngk11terr1a, •na Al,leunaniha, n•a Arme.rica dio 
No11,té, in<a p:iioipri:a Fr'an ç:a, 1e a:té na Belgica. Esta, .apez,ar d:a .sua .fioritre 
organização indrnstrÍlal aintes .a,a guerra, ·e ida sua 1gra1rud·e popuJ1ação 
relativa11111.e,nte ao .ter.ri.torio, bastante 'co11oent·rada, ,se .viu semipr·e 
em um .est;i1d10 id e .in:forfori.diade pro·ducliv1a ·81111 111ela:ção á:qurelles ·paiiJzes 
dievid.o a a•tra~o ma•ior ,n,a arp·p ar.elha:ge1n 1me·oani1ca. ' 

Que ·di·re;mois do Brasil ·onde nã.o se d'atbricallll e s•e ilmiporta:m 
maiohinas? <A ill'&ti!l:UJi·çãü 1de u11111a ,soliJd.a ap1pa:rell1age1m 1me·0anioa 1aiJn-
da .nào pó:de 1!011-.nar · f,ra n c;a:me.nrte :rea.liza.vel o pa·og.r.armma 1s.nda~ que 
as no~.s;as .r elf•o11mas l<e·gi'sla1:i1vra1s prom eUeun. E' grmHie ;em1baraç'O, que 
a ·etS>Slr .re1S1p eit!o antevej.o na pra.tica cl.essras l.e·i·s, 1sua eispheva 1die 1nci-
d!encias .e .d•e :rev·er.cussã.o .econoonica, Ao fado de fabriic:ais, rminas •e -o:f-
ficinas j•á ap'pa1re'.lhad'as 'á modeTn a e da merho·r fÓi!'ma, •eXJiiste gran-
de p:rr<l:•e deHas afo:d1a mui:to 11nal mo.111bada1s, c.01IIJ1 mate1rial ·V1eliho, ás 

' v·e~es .com •mla:ch<~rnas ide sys'Lema já .abamrd'Oill1ado, ·e .comp1radia<S <de ,se-
gunda mão no Europa . Urma ·Ol'lga.niz·ação, aissim aind1a 1enfezadia, da 
iJndustr.iJa brasHeira, .nutr.i!d!a ide'S.die o seu :nascim·e'1i'Lo .oom :rma:m~Hun
taçã.o fü'tifidal, crle:s,C!em1do á sombra ,de IUJIIl proileccion·i1S1mo exiagg·e-
rado, eão poderá prosp•era1r sei.não appaTen:teimente e ·com .op·erarios 



mal remuneJ:iaidlos. Victor Ca1ml;>nn, em ili;v,po deste ;an'Il'O, p·iJrnl:airudi()' 
quatdro Sf!meIP.airute .na IF'ramça, 11epertJe .UJm1a .opiJnião · .n1ol'llle-a1J.neirkaina 
segun.à:o a 1quaJ 1só ,ais .in:diusrtrias ibem 1aippaPeJ'h.aidia•s 1pod:elll1· p:aigaT 
grandes sa1lm1i:o.is 1e I'es-oJver cer'to1s :p·rob1emias socliaies .de intima ·ôO'll-
nexão coan 'ª ·i:ieiail.idarde ·dos ,fiactorie.s econ-omi1cos pr10ilriO'S a cad!a 
pa:iz. ·P·ara 1ITI!ostra1r a c1.re:u11TI1sibanciai JJ.01toina e 1Jiogica ,ci<e ,que a sitUJação 
dos tr:rba,1hadoc.e1s é .ta·nto 1ITI!Blihor 1qua1ru1Jo ,ais ·e:EJ!pTe:llas sã.o mais ri-cais, 
traça um : paraHelo sugg.eisl!Jirv.o ·e:rntre 1dorrus paiiz;eis ·estraifi1gei.ros onde 'ª 
indust:rfa é pr.o!s:IH~r:a 1e ·onlde é 1deibil, ,e [Hlra c.o;Illtr:a•s.te .e ·COinifro1nt-0 
dessies .dous .ex•tremos Oipp:os.tos «~soo·lheu as grand,es c1daides ameri-
carnas, ,dJe um · }aido, ,e ,a oid1arde p·ortUJgUJeza ia.e Se:~i.l/ll,llil, de C>utra 
parte. "'Ninguellll é 1m1ats ousado 'Il'O ,gianiho ·do ·que o upera:riio ·dos Es-
tu:do's Uni1do•s . Gornp·r<eheirudie ·C-Ollll ,mais inrlielligen.cia seus verd.adieiros 
iJn,-oeress.es. Dor1m1e so.b:re a ,SIUJa 1lal"eifa, mas e.nrte;rnd1e ,que •eHa lhe sie'ja 
bem paga, ad'Illiittindo, 1ffill[l:enh:a1nd·o-<S1e me:smo .qru,e o seu paitrão se ea:i-
r 1queça largairnente, pio.I'lque 1e'lJ1e saibe .que qUJainto miaiis opu!lcwtos iind1Us-
tria1es ho•UJver, maiis .us.i:na:s no'Vlas ,ge .furnd1arão e, COillSIBqui:mte:mente, 
se1us braços ih.ão de subir .d,e preço. 

lPel10 . cont~air<i10, 1rnada é m1ais d ·igno de pena do .que 'º que s-e. p.ais·s:a em S1etubaJ. E' 'UllTI ex1e1mplo até 1m;rniJtas vez•es ·ctba,d10. [E,s11le p.orrto é 
afama<i.o pela pr.odiig1osu 1quanHd1ade, 1die sardinhais que alli se :pe,s-
cam .a ialgumas :mhlha s ida .cosita. 

Toda ·a 1P.OiJ1U!laçã10 :aHi 'VÍV1e d ias saJ.l'dilnha.s e .comrtam~se pelo menos 
sess.enta Waibri<cantes ide c-ons1er;v;as. jp,or desgraça ·estã'o 1elles p·eripertua-
mente em cü11f.J±cto <0om :Seus 'Op•er<a1d ·os e com '°'S p ·esca1dores . A [pesoa 
·é, por sua . natureza .ca;páchosa. Si 1mfungua, os f.aibl'lica:ntes p·agam 
.car.o a s·ardinha 'e ne·m .eHies, neun o·s p ,e,saaid:oI'e\s, :ne'm -os opierarios 
fazem s·eus ,n•e1gociios .. S.i o ;p.e.ix.e sem abundar, J·ogo os o,per.arios .se 
põem ·em gréve ip1or .ci'lllme d10 i(jlUJe 1pode1rá gamiha:r -o p :aitrão. Ooon ia 
pared1e ·ll'O · t11ah:aiho, os IP'e·scaidores nào erucontraim miais 1es.coa;m,e.n~o 
p1a•ra suas s1ardinh:as, p-oi•s ;que .as 1U1s:iina's fii1oam seim mão .de o!l:n~a, o 
peixe a1po.dr.eoe P to;do o muin,do ip·e1··de <0om isso. E eis ahi por que, 
em S·etuba1l, n1e'IJ.lhum [pes•caido·r .não .s'e s·e1rnte 1a go·sto, :mu:üto iP·OIUOO'S Ja-
brica;nites ·se 1em'iJque·oeun •e 1ne:nh:um op1eI'arÍ'O ganha em 1médi1a ma.is de 
75 franc·os p-o~· .mez". 

A industria br:asifoka; si ,se desma:mllll.ais·s:e ·do ire·gim1en 1aduaineiiro 
protecoionista a1c,tual, em gnan.de parte não teiPila ·do 1que se alimen-
ta.r. :Não ipóde pagar ·os .saJarios 1que .ganha o qp.eir1ario 'lJ.iOII1te-ame:rioa-
no, p,eJ:a inferiioridadie ·dia sua ,a.i•nda 'P'Ohre e es:C'aissa :a,ppaire11b.aige1m 
me1aainka. E, si a 1s1ituaçã10 ida ·e«:~oln101mi!a é. ,esta, não pó.de a ,situação !l'i-
nancei.T'.a .fio :paiz, poa· outro 1J!aido, p.er<mitti1r c·e:rto aililtvio na massa 
dos im1Postos .eun :geral. [)'1a!bii r·e1sulta ,que 'tem. que s•e·r a mais ·Ca1U-
tel1osa po·ssiv•el a· solruçã10 :do ip1r.oblema s101cial p .rniposto á 1e,stla Ooim,... 
missão .e •c.on'Vinihia, 1atr;avés ide lboid:as ais viicissit1Ud,es e ap.ertUJr~as dio 
pr1esente que, por s·eu 1lado, o .op1e.1iairi.aido ibraisi'leir,o a:nedllita1s'se .um !POU-
co sobre o cas-o, acima .r .erriartatdo, das sar:dfo1has de S.e,tubal . 

A .sirtnaçáo, •C]IUJe ·ruoo touna 1q11.msi .de IS'lllrlP'r'ez:a, é 1es·tla: o IC:iiPitail no 
no·sso ipaiz, mais ido 1que .em 1qualquer outra .n1ação, ignora ainda, /Ilia 
ma:iior iJnconsd·en.C'ia, :ais· n1e.ce:s•s·i1da1des 'e os tdireirtos do Tr.aball:w, e, 
por sua vez, 'º T1r;a'hailh.o, ·1a01m 1a meS!IILa inco1llsdelllc1ia, :náo salbe .dias 
necessildlades :e d<0s r1s;cos 1que ·aiqiui: ·corre o üaipi:liaJ. 

Os mail-<eintemidi.dos entr·e 'Ulll e ou1mo pod·erão, · d1e1nt•ro em muHo 

...,. 



- 17 -

pouco, J.evú-os a •co.n'fli'ctos, a um div1orcio .seri.o .em proporção com à 
iignoranda e menosp.rezo idos paitrões 1e com a J'alta de disciiplirna in-
te·1lectua:l. do ope.rariaidlo :no B.m·siil, di1a a cria engrossa:d10 por CO'Ultinua 
im:po.rtação .de e'1em1e1ni:os 1estrangeirns, portadores .de ~odas as idéas. 
Tudo is:so .es·tá a pe•dk a •attenção vigilain•te e esclareóda d.os nossos 
di.Jrig·entes 1no s•ei1tído .de assegurar á socied·arde brasilteka, á !familia 
pro.leta11ia •e a.o .oa:pital ainda 1medir.os·o np ·nos-s·o me1o, o desenvolvi-
mento do pr:ogr·e·S'S'O dentro ·da o.rdem. 

5. A t'hese .que me .cab,e estudar e dese11 volver ·cm sua applica-
çã·o ao •Bra:si'l, cons1itue 1erntre as r 0edairnações -logo inchücl!as ,11.0 tra-
tado preliminar d:a 1paz, rnma 'das prill'cipaes .reivi1nidkações fof'rnufa-
das pe1o proletariado universal Jl'a ·diewomiinada Carta I1ltier.nacio1ial .aio 
Trnhalho . 

- J"á em si ,mesma, j1á r:elati:viamente á si'tuaçã·o '.i:nterm.a e cxtei,na 
do nios1so paiz, of>fereoe asp·eotos vani·os 1e compiexo·s, ·que ·deverei pon-
demr ·cad:a qml!l de ;per si, pois i1nfolizimente até aqui se teem cornfun-
dido, esqnee'i<da:s, :por i1ia1d1ver.te·ndas, :ou :Jainçaidas ao desp1r.czo, certas 
c-onsüleraçà<es; ,para ·da r mais 'l'·ele•vo a medi.dais que, alfinal .de contos, 
bem ·ap<reda;c:Jias, . ap1ena•s vaiiem por méra dieclaraçã,o de vri:nlC'ipi1os, 
qua•si ·stem nenhuma uti1lidla:de imimediafa ou p1eI10 menos sem effidente 
exequihiUdade ipratica. 

Nã·o é .f.a'Ci:l 1conv·e.rter 1e!Ill le1 a aS1Piraçãol .que se condensa 1na 
these :- Hygiene, segW'ailÇa do tmb1alho e industria em domicili.o. Si, 

em ve-r.ct-a«:k: de to.dos os assumptos pend.e·ntes ·de exame nessa Com-
mi.s·sã·o é ~Cfue·1Je por .o:rnd'e, 1em .toda 'ª rpa.rte, .e;m .miateTi:a d ·e legislação 
i1ndustni·al, ha sido ·a·ss1e111:iaidla 1a ipedra 1fuind:amentaI das r ·efonnas .sociae·s 
para as 1quaes se v·o:ltalrn .desde o seculo passado as a·ttenções d.os idirl~ 
gente·s idla·s naçõie:s dvHizadas, e, por i.ss.o, mafor.e1s fontes d!e inform3"" 
ções e expeiriencia dos :factos · nos ·pódie mirüs.t·ra.r a oibse.i·vação dos 
outros iPº''ºS·, it·orna-'S•e pl'eciso atte.nfar para as .co.nd·içõe1s admia pe-
culiares ao no,ss.o meio e ao rnom·eirito, ·oiue diififioultam soh1.,emam·eira a 
solução ·da 1que.stão que me f.oJ dist.ribuida. Jusfamente envolve ia 
these a mim cun:fiada ·tod·as as deifkie111ciais ·d:a n:ossa organ1z<ação de 
trabailho indwsh'iial, trop·e9os ori1un.dos ·do\S .atr.azos d ia no.ssa .educação 
econom1i<c1a, :a que ainda hai dias ·alludiu, n10 seu ibrilha·nte relatorio · 
sobre o ·orçamento da Agriculbura, ü J)eputaclo paulista, Sr. Cinci-
1n1ato Bra.ga . 

. A 1eoonomfa ·estructurai1 .ctie·s·s.e ..r:egimen ddlf'f<ioultará sobrem;aneira 
a exequibHi·da·de das me.di1das q1ue ·i:1111po:dam 111a 11ns.tauração do novo 
direito 1que .orear:mos para ga,ran1:i-r os •orpe·riario:s cointra a ·düe1nça, a 
invalidez, a velhice~ •e paro 0tr:g'arnizar-se uim instituto ge·ral de s·egu-
ros, nã:o ·só .contra ·aiqueil.les ~·isc:os, 1que cocrr·em todo·s os homiens, com.o 
c0tntra os r.i.s·eos prop11iiamente .p!'offasio11:aes. Por outro Iado, nã.o 
podemos deixiar .d1e fo.rçar •e procurar por tudo dar p1romipta ·execução 
a uma .friaca pa.rte ao menos do prog.r1a.mma soci1al pr•ometti.do pela 
Rep·Uhlica 1ao p·ro};etal'ia1do. 

O pensamento, po1·6m, q:ue tende a pr.e_sidir, no domínio ·social em 



is 
gerai, •e outrosim na .these quie me tóca, 'ª todo co.njunto .ele me,c:l.idás 

governa·me·ntaes, me.smo pa•1'cürns, oe.u!ia ·elabor-açáo-esta'!Il/OS pr.e;p·arando, 
não .deve se.r GÓ de desitiimd-as a melhorar a ·situação rdra dasse op•e!'aria 
.e a IJT·eV·P.nir ou ·pad.ficar .os co1nifiliÍct·os entr.e o capitaI .e o .trabalho. 
O papel mais hnporta•nte ·de rtodos os nossos actos, no ·votar leis de 
&oli.da:riedadte, de fote1g.ra·ção do proletariado na ·sociedade mo:derna, 
JJão póde - ·~er ·exdus.ivame.nte no iIJOnto d1e vi·sta do proprio t1mbarha-
dor, :nem ·dos 1patrões, •mas no porn.to de vista .dos inter·esses gerae,s dia 
mesma •socie.dade. 

B' predso ;r<ecolnhrec·er:mos ·com a maior 1f.ranqueza, - e .a lei 
s-oibre aocidem.tes do tirrqba~ho jliÍ •r·e:oe'beu a :III\atis ·,for1111al candemn~ 
çã.o <fo •S f' ll proprio Refator, 110 anno :pas·sado, nesta Oomim.is-sã.o, -
que nã00 fomos f.e1ize1S .n1a p.rimefa.,a -alfifi:rmação ;d.e le·gislação soei.ai .com 
·o d:{lcreto .n.. 3. 724, -de 15 rde Jane1ro ·do corr·ente anno. 

Dei'xai.,ei pa[·a a parte finaI as ,p·ropos.tas ·que faço •com re,s,p.eito 
á the·se 1q:rn :me ·está e1111tr•e1gue, cmn'e1çana:o, d:e pleno 1a:c1cô·rdo com o 
crHerio j1á 1estabelrecido 1no s.eLo d·est:a Comnüssão, por ;piro.pôr a refu~ 
são inrtegra1, artigo í)01r !arrtigo, par.agrapho :por para·grapho, 'd .a J:e1 
em v.i.go.r, crnja inviaibH~dade foi fo1go p -rodamada rp·elos mais :altos po-
deres da Republka. IQ Po·de·r Ex·e•crutivro lfaz.endo, no respectivo regu-
Ja.mento, .quasi rqlll!e :outra ~1ei" 1em ,contradricção cormJ a 1JroprrÍ'a lei, a 
po111to d·e .~re p·e·d.ir rque es.t·a é qu,e .se ·mold.e por aqrueHe, proce·dendo-
·Se .para isgo 'ª urrrna .errata •sys'fiematica. Mas -é q.ure o regula:rnrento esM. 
.tamhem to,dlo m'31Tco, ri,Ili<'JOrmp.Jeito, ichedo d·e 'Vícios ifundamentaes, e 
u1a paPte da · pewi'Ci.a medica, bas.e de .to.do processo -em materia ide ac-
eid-cntes. comrpJ.etamentc il11rcom1prerhe0nsiveJ.. O :Poder LPi:d:slativo, rpor 
varias ibo·ccas, term d.amad·o, 1qurer 0em ·confeirenci>as .public·as nos ·thea·-
tr.os, :quer da tr1ibuna ·da rCarnara ,e no s·eio de suas Gommü;.sões, p .ela 
defidencif. e inutiiliid1a1de da lei, oo;mo •e,stJá. E o terceiro, o Pode·r 
Judiciario, 'P'ela .aufonid'ad1e do.s ·s·eus maior.es juízes; o :S:upr.emo Tri-
bruna! F 0ederia[, jrá 1l1aJVJrou ig711al •S·ente,n,ça ·de condem.nação contra a lei 

De TJrinci;pio, mostm.reii as falhas pro,priamente de ordem juri-
dica, pois por eisse la•do •car·e·ce, ·.amrpJ._a.ine:n;te, ·de ract.i!fi.oações rqu.e a 
integrem num v·e·rc1a.deiro ·direito •sociaJ em .favor dos ·Operarias. 

tp,elo ~lspect:o me1cliioo~J.egiaol 1srahi111 ·do Congresso !Nacional toda 
alei.ia.da. Es·cap0'11 tamhem á •Colm1nüssã-o ·extra-:paria:m".nta.r, encarre· 
gada de o.rganizar o res,p ectirv.o .regulamento, ibudo .quanto de •cad noo, 

·de a'!11btg:uo, d·e etToneo, d 'e .Jo·g·aires communs .prec-onoeítuaes, a de-
fonma :iust:>.men.te, eirn uma ·de .srnas partes -es•srendra·es, que oons-
titue .até .a .intrilns-eca razão ·de 1s.er da dfadnlina medico-rfore·nse, ibase 
de qua'.IJqner ;pro•cesso rJ.ega[ .em materia :de accidernte.s d;O traba.J110. 

Exi1stem hoJe .ensinamle,nto.s 1medko-~e1gaes so'bre o .a.s•s.um[Jto -dan-
do até o -caracter de ·co1r·po indivicliu.al:izado a um 'Vasto ·rarmo d.a •me-
dicina social, com aipp.!ica•ções 0esrped1aes 1que ipnd·e·rnsamenrte ·co111tri-
buem para 1ins1pirar, orie.n.tair •e rfonn.ar uma jrnr'isprudencia consen-
sual ;d e aceôr.d0 co1ml .a lfi1111aiidade ·crne a :lei estaibeiiece. 

-Portanto, urr.a c1ritir,a m.ed:ilca, mo s·e·nti.do ·d•e esdarece.r ors le-
gisrlaclol:'es C.JUe •vão mo.dli'fkar ou :S1ubstitiutk :a Je.1 que :tev.e ipo11 .funda-
-me•nto o proJecto n. 438, .a,e 1918, da Commi1ssão d.e Le.girslação 1So-
Cf~I. é ·de to.do n•e·ces,~ ·a:ria :para a crffrciernte r·erforma dos seus disp-o-
;;•rll vos. 

..., 
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Para .:mtoriza.r a co.ntd:bruição 1que iJ.)Osso itraze.r a es.ia parte fun~ 

·damentai c!a nova .I.ei, aipr.e1sso~me eim1 apr-esentar desprcte.o.cios·amen-
te as modesta•s credei111ciaes de já hav.er, num sulfificiente tiTocinio 
pratico, .quotidiano, durante s·eis .an1nos, 1quando, d ·e 1907 a 1913 o.c-
cupei a funcção ·de medico l•e•gista 1rno serviço d'a Polida .JudJciaria 
do Rio Grande do Sul, 1p ·erl1usrtrad~, ma•teiria .techoica pro.fis.sional, · 
sinão ·eSpN::~al, con,elacta 1com ·O cJ::i.so v:eirtente. 

Peç•o, [pOts, p·e·rmis•são .ao.s acuaes me.mfbr.o•s ·desta Com.missão para 
fazer carga ás falihas enc-0•ntradas na lei .op.e·ra11»i1a em •questão, pro-
pnn·d·o .concertos· 1natruraes .e necessarios, :producto, .não ·espurio, .ne·m 
artiJficinso, dais •no'Vas exigendas de ordem medico-social, p.raHoas 
que têm de ter fo.rçado cabime'll'to .o.o ·e·x.e:rcido proifissiiona:l, medico4 

judiciado. :A penicia medica, .eJm materia de acddentes de t.rabalho, 
só ·po.derá lfr:uctifioar •nos .seus r•e-sultiado·s pr.atic-0s para a sociedad-e 
s.i 'be1n er:le1n:diida .em sinas 1correfações e·speciaes com a providenda 
da legi1sfação soci.ail ·que vamos tentar. 

D.esde 10 caminho ·c1os .s.impiI.es c.ommen;fario·s até a li1nha cri-
tica, ;p•asso 'ª disou1iir, ,p·or agora, dis1posi~ção P·OJr diispos!ição, a lei 
n. 3. 724, .de 15 -d-e J aJrneiro de 1919, e o ·decr.e1to executiivo n. 13.498, 
de 12 de Març-o .do 1mesm10 a•nno que ·a r .egula, c.omo ba,s.es para e·s-
tudo .e para assentar ·e81ta ·Commissã.o as suas resoluções d-eifrnitivas, 
afim d·e, na conformidade ·dla-s mesmas, s·er traçado o ·novo pro.jecto 
de lei. 

" E-111t.reg-o · á ·Commi-s.sãio ·dou,s .trçi'balhos. O primleiro contém as 
bases ·pairn ;estud-o e ir·ef'Usão :da adual Ie:i. iE o .segundo, em pil'ose-
guime1nto ao -mesmo ·ais.surn:pto, as lbas·es !par.a ia creação de UJIIl instii-
tut0 nacivnaJ ide 'P'ein:SÕeS, 1QUe as.~egur-e O opeTario .de todos .OS mod-OS, 
n·a doençn, •n1a velhice, :na imv-a:1i.dez, ·e 1c-ontra os riscos indus-triaes. 
Quanto 'ª'º tr.abal-ho -em. :domicilio, o que p-o·r .. elle se pód-e fazer no 
nosso me·io, por agora •jâ 'Vae suf1ficientemente tratado 1n.e.ste primeir-0 
relatorio . 

RASES PAR.\ ESTUDO E REFUSÁ·O DA LEI DA REPUBLICA N " 3, 724, DE 15 DF. 
JANEIRO DE 19119 

§ 1.º - .4 natureza jurídica da lei sobre accidentes do tr·abalho 

!Pro.pugno, desde fogo, a idéa de Hra.r á 1.ei de 15 :de Janeiro de 
1919, tudo 1quanto ·em uma le;i. co,n:tra aocidentes. -do tra'haliho p.os.sa lhe 
emprestar appa1r-es.ce1nci.as .dle ex.c.epção •aos princi;pio-s •g:eraes d-0 di-
reito, f.eiçáo ·de um jus oSingulare, <l·ando-lhe .apenas -0 .carac-Lc1r :de uma 
lei :especial eintraJ11do no jus comm/zzne. 

Vastg l'eoopHaçã-0 .fôra .f.acil •em :p.rova da ~.onga e viva :d;1s.cusisão 
que s·e travou e1n1tr.e o:s juristas ac-err··ca d.a ·natur•eza ele fois congene-re:s 
estran:gei.rns contra os ·damnos causados 'ª'° 'OP·erario "11Jor motivo" e 
na "ocica.o,ião" ·do trabalho, .questi_onando si ·eHais ic.onstHuem uma ex-
cepção, -como jus singulare, ·de inte1rp·r·e.t·açãà ·e ap.plicação r-estr.icta, 
ou, qua•n·do :não, 1cis qim~ devem f-i·car siob o imp·eri.o ·do j11s comnwne, 



suborcÜnad·as a regula juris, aos principios organicos do d1reÜo. E:rri'-
bora .não houv·ess·e d'altado autoriz·aidro•s .sustentadores da primeira 
füeoria, basta, rporé.m, d·e cabedal á segun.cía, que recolheu i.ndubita-
vehnente 'maior suffragio de votos, a !Palavra de me•stre de um dO.s 
jurirs·consultos italianos que o•ocupam as avanç,ad·as do mov11n:en.ro 
mod.eri::to em farvor ·da .tl1e.s.e 1qne vou tratar. A grande voz ·d:e Quarta 
(Rivista Iafortimi, vorl. rII, 158, 1900), :na a~sembl~a geral da Su-
prema iCôrte de Cassação ·de Roma, 'ª :1 :d•e Janeiro d·e · HJOO, traduziu 
do seguint.é modo 'ª phyisd.onomia jruridi·ca .c\as pl··ovid•en1cias legi.s•I.ati-
vas .que, ora, o Co:ngresso •brns:Heiro está ·elaborando:. 

"Ninguem põe mais em duvida que, !>i a organização da 
gra.nd·e industria origina o mal, a jusitiça dict.a que esta o 

Tepare. Tordos 1-.eco•n.heoerm ·qu.e ·O pTincipio, , qrue serve de 
base ás ãrispo,sições tomadas p31I'a sooco.rrer os op.era·rins fe-

.J rtclos po.r ac•cidente, é estrictamente juridiJco; que o op·3rario., 
exposto a oornt~nuo s p·ed.gos 1na luta pela tramsforrnaçào da 
ma·teiria, t·em d-ir.eito de não .se.r abando.n.ado quando suc-
crnrnba; e ique os meio.s ;para acudir em seu auxilio .elevem ser 
tiradns rda prop.ria iindll.l'stiria a que elle .dedi,ca a sua ·ener.gía 
e a sua força, e pel.a ·qual, .não ra1·0, perd·e aité a v.ida. 

E todos, no•s p•a:rlame•ntos ·e nos cong·re.sso,s inter.nacio-
naes, ,n:os •cleibates nra.es •é escriptos, :proc•lamam ·que a theoria 
do risoo :pTo'fissional, 1que, com o seguro, protege ·O·S caso:s 
de ou1'p a assim como os ·casns ifortuilos, nã.o passa de uma 

appJli,caçào ,da•que:11e grainde_, pir:in•C·i1p.io rd-e .solida.ri.ed.ade 
j-nsta ern todas as .suas pa.rt·e.s, tfor.ça e experienda das c las-
ses trabalhad·o.ras. 

Ora, si en: .ma base, •nos ,s.eus criterios .a.rga•n,i.cos e ·de 
,rl_keotriz, .nas iM.rns •ma.is i·niti:ma.s fitbras, .nos seus escopos a 
!::-i é toda ·OOinst:ruid·a, .formada e do.minada .por pr.in.cipi1us 
dt •Summa .equi.da·de .e ·de absoluta ·rnzão ·iuridica .natura;!, é 
ahsu1Pdo .que s·e a oo.mside1»e, lei d.e e:x,cepção, com•o jus singu-
lare, que deva s.e interpr·etar .e avplicar restdctam.ente. E' 
canone ·de hemnene.uHoa 'Iegal, .c\esd·e .que em uma 1ei as ap-
plkaçõe,s e sua .fi•na•l•irdade •sejarmJ .c\e ·pura razão ·juridirca, que, 
então, s·urja ·e i;mp.e1re o jus commime, a regula juris, rq.ue s·e 
funda sobre o :processo fogico da analogia .e se a1ppU.c·a, e 
.com largueza, .s.e•m r.e•s·eTva, a todos os casos .r,eentrantes ·d.a 
stra periphcrfo, a1n.da que não ex•pre,ssos. !Ao contrario, o 
j11s anormale ·r·eporns·a .exdusi•varnente sobre considerações d.e 
utilida·de de ordem civi1l .e •S·o.cial, po1'i1tic.a .e ec0110mica, ·clern-
ga ·os principias ·da •razão :irrnridica natural, .e ·é, porta•nto, 
não declana•d·o, rnlas co·nstituido da soheirana voal'tade do 1e-
gis1a:dor urJi.carmente ·d·e·vi·do 'ª razõe•s de •uti'l1c1arde e conve-
ilie1rnéia social: C·Ontra tenormn juris auotoritate constituen-
Uwri propter aliquam ul!i/ittatem i.ntroductum. 

!Não se •dev:em co.n1fondir, como muitas vezes se co,nfun-
dcim, as 'leis ex.c-e•póO'na.e.s cüm as I.eis e•sp·eciaies. As pr:imei-
r:.i .. s são o oontr.aposfo do jus ·Commune e :leem a sua razão 
de ser excJ.usiv·amenrt.e no .principio de uti'lidade. As segum-
das teem 'll'm objecto e um campo prüprio, di'Stincto da·s ou-
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tras, e toidas juntas faciHtam o ·avamço .da humanidade, res-
peüam .e i•ncail'>n·am, progr.edl1nclú .s·empre, as nm·mas etern.as. 
,de jrustiça, os pr::i1nciipios organk.os do dfr.ei.to . 

O diilrei1o não .estlá to.do .n.o Coidig.o Ci'VH. O Go.digo é o 
.dlreiito traqi'CiO'nal codificado. Mas, fóra do Cndigo, v1ae-se 
incessantemente ·e a · cada passo eJ.ahoraindo um m·ovo dii-· 
rrHo, se·gundo as n.nv·as ·e mU!ltiplas ·r.elações sociaes, que com 
maravilhosa rap:Ldez ·se venham a cirear. 

o direito e un. prhndpio d•e; vida e de rnoviirnento; dei-
X:', d.e ter vida si•não s.egue o ·evolve·r ·da sociedade. Po:r ·isso 
t; difr.eito, ·eterno 1ia sua -oirigem, 'fi.l'ma-s.e e aoompaniha os tem-
'POS, desen'V.aive-s.e c·om o homelm, com o.s .povos, com a hu-
mahidaid·e, adaipta-se a .todas as suas inecessidad•es, dif.feren-
cfa·-se com 'ª ida:dte, .os gráos de .cúl.t!ura, os .costumes, -c-om 

to.d-o o organismo physico. jnteliledual e mora·l d·o·s indivi.duos 
e da·s nações. Cada institrutiçã·o· ·que se fó.rma, qua•n.clo cor-

·r~sip.o.ncla a 1uimla 1necess1dade ,social, a u:ma aspiração d.a •na-
tureza humana, ;póde p1rete~1.de·r ás con•clições ,positivas e ne-
gativas ·qrue as<Seg.uram a sua existencia e o st~u deseinvolvi-
·me·nto. 

E a lei s·ob.re a·cdde·n,tes, por con,se·n so universal, repl'e-
s·enta justamente uma 1n:ov.a apphcação dos :pdn·c~pi'OS de ab-
sdufa j1usltiç.a, uma .nova .c•r.eaçã.o ·do direito, ·a qual appar.eceu 
ante a ,n:ova orgam·ização economko-±n.diuStria1l, .ante ·as novas 
·C·ond.ições sociaes, anite as ·prodigiiosas :tran·s·f.orimaçõe·s, mia<te-
ri'aes e moraes, oneradas pela s·emp.r.e crescente actividade e 
.:·ultur.a da h.umani·d·a.d.e. 

1Essa foi nã·o pó.de S·e contra·pôr, mas, .segundo ·a me·S· 
m ·~ via, j·unta-se iJ:m-r'm.onkamenite ás outras ·leis de jus co1m-
mune, .sem se ·chocarem, s·em se inva.di.rem, á se·melhança d·e 
duas Unhas pa·raiJ.l e.J.as, que, rp.o:r miais que se prolo1nguem, 
niio ch egarão nunca a se e•ncontrarem." 

Trasfodand•o os topicos acima, que dão perlfeita idéa da ·a·cceita· 
çãc; llniversa:l ·do pr·inci:pio do 1ris•co profissio.na•l, d.oiutrina oue em toda 
pleni fude i.~1istiitu~mos no Brasil .com a lei ·d•e Janeiro ultimo, tenho 
p·or pro0pos11to f.r1zar 1qiue o pe·nsa.men1o .fundamentai!. .de tal reforma 
e.strib.a-s•e, em: to.d a parte, em 'lllIIla ve["<dla:dieka obra de conciliação da 
&rd.em C011t'. que .~ Iiher:d ad.e, uma vez que vem tornar mais solida e 
consíst,ent·e a 01,dem .geral, dependente do ic.o.njunto do meio e Tela-
tiva e submettida á evolução dos conceHo•s juridioos modernos. O 
direi to não mais é do nue uma directriz das funcções soliaes tendo 
pm· fim su~i e itarr es·o:1as funcções a regras socioliogicamente morll'eis 
Comnrehencle-sP.. ante es~a concenção, <TUP P•auelle gr.ande pri.ncipi10 
proclamado ;pefa •nova lei :hr.a~Hlei>ra, principio moral antes d·~ tudo, 
ma·s -outrosim, ide absoluta .jus.tic:;iru e de pura e sã· ·razão jurídica, tem 
de ser encarado sob 'º ponto de vista dos deveTes que elle institue, 
corno i·deal humano já imn·osto á vontade e acceitaçã·o geral sem a 
força. a ponto do proiprio Paul Pie •dher que "elle coinstUire ho:ie um 
cifrei.to comnmm", ·e justifi.cal-o com esta passa.gero de 'Sacbet: "Com 
1·não. iln mesmo modo «TUP µ !tr::incle P){nansão .cJO•rhmercial dos tem-
pos de ·Colbet ctesprendeµ definitivamente o dir.eHg commerciid d·p 
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d:irieito civi:l, pód .airfiirina-r-se que :na época ;pr·esente a expa:nsãi0 .ao 
inóustria.Jismo, priovoc.ando a sancção de leis novas,~prepara .o ad-
vento :de um novo codigo .que dê vida definitiva ao direito industrial, 
noPo ramo desprendià>o do direito commzzm". 
. Si é um novo ramio ·do direito commum, :que se despre.ga, brot-an-
do em nov.as fructilficações, srubordinadas, ·Como direito subjectivio, á 
snciologia, e oomo regra social, com;plemento.s ·da moral, a sua for-
mulação, de mais a mais .ampla e p1ena :qual a fez o Governo brasi-
leiro, ·não póde WI'.gir e ficar de ·p•é, nó terreno ipra.U.co d·essa n101va 
con·quista d-o dir·eito, sobre p.ontos ·ainda v.acillantes ·da lei, cuj<os ca-
·pi1uJ.os e respectiva regulamentação ·entram, a cada passo, .em •c.nnfli-
·da c·om o espírito que .a :ani:ma, ·de•vido ás razões que passo a ·ex·por 
em breve apanhado historico :d-e sua formação. 

Historico e idéa fundamental do projeclo brasirlefro - Todo o 
!11al, toda•s as lacunas da lei é •que eHas prncedem de um vieira: -origi-
_na i, da· presupposição, arraiga.dfl nos procr·ectos anterinres que, ele 
q<linze an nos a cstfl parte, tra·nsitarsm no parlamento brasHe.i-ro, .de 
une -o svsternrai do risco pri01fi.ssional imp·orta 'll·OS fóros 1q'lrnsi de uma 
gr.an·cle injustiça a-1der:o1gar •póndpios gera•es em d.iwito, o ·velho 1con-
ceito, ·no ·caso, .do direito !'Oro.ano !'el:ativo ·á culpai de1ktua1. IEssas 
·falhas da nüssa ]ei s-obre accid1entes do tra;balJ.1ü, j-á tiv·e ·a sincell'ida~ 
de ide ex1plicar p·ela imprensa ~a,ri.oca, todos _.ess.es pro:j,ect•Os são o 1re-
sultad·o JJasta1rdo e mal nasódo da s·oHreguidão macr dissimulada' dos 
arra•nj:os afoitos -e ·diru ifiliaçã·o parti:cula1rissirna a J.egislaõe·s estra:rngei-
r.a .Jndeciss. 

A Inglaterra, .com 1ru 1'ei ·de 1·897 sobre accideJües, ·ex.tendida em 1898. 
aos trabalhadores dil. terra e ein 1906 aüs trabalhadores do mar e a 
urn grande ·numero de pessoas occupada·s em outros trahalh:os, com-
prPhen dido o trabalho em domicilio, ·limitou-se a estabelecer 'º p-rin-
·cipio do riS:ro nr-ofis~ion:rl. emnnant.o a ]Pi f"ru1 c,,zo el e 1898. com su31~ 
m-odifi:cações d1e 1899. 1902, 1905, 1906, 1910 e 1911, .rewlve o •seguro 
qua:'-i oibirlugaltorfo id1e 1fado, sem 'P'r-ooJ.a1mar, 'J.J'Or-ém" 1e.ri1 lt·oida •a sua ex-
tensão, atqueUe iprinci:pio. 

O legisfa1dor 'bra1si1úro, rrelfrataric a!Jé aiqui ·a 1qua,J1que1r regu~mne11-
tação ·e n ait-uralmente pre1:10 ao .grupo J.atin.o, (Fl'ança, Beltgk.a, Italia. 
Hespan:ha, !Portugal, Rumania, 1Pen'.1, AI'g,en'lina, Urrnguay, etc.), o 
mais ,delfideJ11te e ,emlbriona·rio em rmateria de :l1egis:1ação oiper-a.ria, 
compara•do as ,grandes correntes Jegisla.frv.a's do •gru1po ge·rmanico 
(Allemanlrn, <A'l1s:triaJHungria, IE.staidos sc•andinav,os), .do 1girupo an:gilo-
a<meritca:no CI·ngJia~erra ·e lE:s:ta-clos Uni:d·oSI) , do .grUJpo 'néo-s·axoni:o 
(:Commonwealt aziJsil'ralfano, !Nova Ze1J.a·n1dlia), 'e dü 1prQprfo grup:o 
slavo, tomou por mod·elo, para ·a 'J:ei sülbre 1a1cc1identes, •atquetHe :piri-
meiro :grupo e de101de 1904 os :projectos assi.gnados ipor !Medeiros ·e 1Ail -
bµ1que1~que, :Graccho Car.d·oso, AI.üno •Aran1tes, .Sá Preire, 1Simeão 11..eail, 
\Ven·cesfau IEscolbar, iAdolpho Gordo, ii\ll!aximiano 1dle ·Fiigueiredo, 1Prn-
dente de 'Morae·s, to·dos ·esses ensaios re1fl1ecti1r:am a .mesima titubeação 

·dlemoJ11sl1raida 'pelos JegisJa.do;I"e-S ifrancel'Jes 1w a:cceitar em toda .a isua 
plenitude a 'd01.11trína ido risco profis·siona'l , 
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O regimen Jega1 que inauguramos este anno, ieudo rpro~ecto foi f'e-
Jlataido pelo nosso iiLlusitraido colfoga 1S1r. IA1nldraid1e Hezierira, nas·ceu, 
co.mo e•stá ·no .conhe0im1enrto 1des.ta Commi1sãio, 1do 1caipHu1o 1r;eiferen·te a 
acdderutes .do ·traiba11ho, que, em 191·8, jiá ,füigurarva· no stl!bstitrntivo 
iP1r:udente .d1e iMoIT"'aes, 1co.gnomi·naid.o IGoldli·go id·o Tralhal!ho. A sua g,ran-
1d:e iimp01rrt:anda esltá 1no ·ter acioeito 1finaillmente, 1em todiai a ·s.ua ex·ten-
são, aqueHe ip1ri1noi1p\io 1que ü •iilih:i:,ltre j;urisrtoa ida barncaida die :S. Paufo 
hav.ia id·eixado ·ainda mais ·OU menosi irnorusta1d:o dlentrn ld'O's .conceilto-s 
ahsur~dlo's id·e i.guaJ1c1a.de a1bstbr.aicta .e idie prntprieldade abisoluta, ·C'QIJl'C'ei-
tos estes deco.rr.entes do rv.eJlho ,p·11ind.1Pi•o •romano ida culp:ai delictual, 
ti!mido e .prudenl!Je ·na1quclila tranSifol'mação 1fundamentai da •noção Ida 
·l'esip-0111!1aibDidade soda'!, 1oaurtello0so 1em ,ct;ema•sia na su!bsltituição d:a1s 
garantiaJs até alqui1 .ofli'er•e·oildla•s 1pelo .d\ir·eito •commum no il3ra·si1l ·a:o orp·e-
l'ari.o vi·crt~ma 1de .aiccidente.s ·do tra:baJiho, ·gm,antias iUus.a,ria.s porlque, 
segundo a pihrase 1fofiz e expresshra. de Tarlba1urie.c:h, - o operaria em 
taie~ ·candições "1é uma vkltim1a ido ·que se [loidier:ia ·chamar 1a1 fatali-
dade industr1ia·l ·em amiigavell ieon1soricfo ieoim a injusltiça 0sodal". 

A •grita en·o1:.m1e •e a :mar.oha lentai \dia .ideia ·no Parlamento frr'an-
cez, onde •levou muH:os .am·no.s a conquiSJtar a opi1nião da maio.r.ia., if:o-
rám j:á aUribufrdas lá og.er.iza. ide ihav•er alquel'le prinópio n1a1soido, com 
implantações fruotuosa1s, na o·urtt·a banda ido Rheno. E lá, como a1gora 
aqui, ·e até n-ai tA;m,eima•niha 1em 1oo:rneço, a verd1ade1ra .r.e•sis.tenda c·on-
'tra a sua acJc·eiitação foi •o é1o de egoisimns1 d.os .in.du.stfliae•s ·e a a0cçao 
conjurncta idos ·eiconom11.sttas ·o.ritfhodox·os /dia vcl1hia ·escola HiberaJ d ·o 
laissez faire, laisssez passer e dos j.uri1stas1 ique ~ó U.am 'P'eJ.a ·cartilha 
da ·traid.içã.o romana ~10 Cadi1go \Qwhl. 
, Entfle•tainto, na pro1pria Fra1nça, ·quanido0 ali·nd•a id·ebaixo .do ITTeg1-

men .derng.a.d·o p-el!a llei• •de 9 ide albrill ldie 189.8, jiá S·e •e'Slcu1Jarva, como 
p:rova idaiq.uei1la transforimação fmnd•alffientall d·a re:sipons1albiHda1ct.e, <r1e-
foi'ma: ICJiue vinlha crear .deveres e direitos .novos concernentes ao ieaipi-
rtal e ao tralbaJhio, 'ª gr·aJ11de rvoz, entre a's suais: mais 1famu•sas sentenças. 
do bom jiui.z 1Maigniarnid, pre51íld!en1'e 1d·o trilbunal ·de Ohatea:u-Tilüer-ry, a 
admiUk o :nscn pr·olf.is1s1ianal e até a ·iindemniziação 1prov.isoiria, .e a af-
fiilmação, calda ·dtia :mais exten:s1a, ;p·ala jur.i.!;\prndencia do ·mesmo ;piaiiz, 
num vasfo nuimle;ro de ·casos, no senrtido de a'ttenua•r ·a ·thc0>ria da 
oul.pa ·consa1graid·a 1no seu: Gddlí·go :Civil!. 

1la ·cerioa d•e :l5 ann·ois introduzida ·na Jleg.islaçà-o ail.Jemã .e acceiita 
e:m se.guiida tPOr !todos ·OS .giriand·es ;paiz•es indus.tr.iaes da Europa, ia ·rie-
h1tanóa ·do:s1 jUJrisconsultos 1fra.ncezes e dos oh elfes da industria, m1es-
mo de :pairte dos ·políticos 1que, idurnnrte mais ou menos o periodo rpar-
laimentar ·de 1900 a 1911, a •comibateram mais rvivamenite :no Pa.Jalis-
Bour<hon, acaibon por ceder. 

No IB'rashl, rforça é conlf1essar a nnssa desi.dia. Sendo na IAmedca· 
d-o 1St11 o rp1a11z ·de .maI•s ilarg-os 1re·cursos •e ide maior •cle-:e:nvo1lv.i1men'to tin-
dustrial, ·em ·nenlhuma siquer daiSJ mensa1g.ens presklenciaes ·do Go-
verno da Re1publica j:ámais •se 1vt1r.am os no1s1sos estadistas ·a solicitarem 
do ·Co.ngr.es1s.o Fecle·ra1 iJ>·efo me:nois a adopção claquel1l1a iid·eia fu·nda-
m·enttal, ique i·ns1p1ira a nnssa ·a•ctuail J0ei •s.obire acc.fdién1tes .do trahal1ho, 
qua111d00 e comes·in:ha a noção d:e que "ü em1pr0ezario, ü •chefe indus-
tr11a1, .não ·dé\ne 1s1óme.nte ao op.erarfo o seu saflario, deve-llhe tamberrn 
seáuricfad1e." 

J>.arp. saliien1a•r ·esse •çlesicqid·o1 vemos, ·no .e1ni.tanto n a <i\im.erka1 
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nos tomar a dianteira, o Pl'esidente Mrurn1e] Quiinta•na, da Argentina, 
o primeira, antes .de !Roosevelt, nos Es·tados Untdos, e de Bahle y Or-
dofi.ez, ·no Uruguay, a defenid·er a doutr.ina do risco profh:s1onaI, em 
uma Idas suas mensagens governa.mentaes, e mais tara.e, naiqueltla im-
portante nação ·visinha, Sáenz Pefia, em sua: p1ataiforma de g01Verno, 
d·epois de corutessar que syimparh1zava com a Jlei d.e iruvos·to pro-
giress:iivo sobre os JJ.ens isuc:cessdvos, lei quie ene cons·eguJ.u al>ber .do 
Congresso, a 'Se exipr:w:nir assm1: "A lei d·e accide·nlf:es d·o •tralbrulho é 
rnma neoessicl·aide 1que ·recommendo ·com em[penho á vos1sa resolução. " 

Na Re·pülblica iA1r.gentina porém, só a 27 ele setembro ide 1915 1f.oi 
sancóonada a 1ma J.egislação, relativa a accidentes do .trabaliho. A pri-
mazia, nesse parrt•kular, oa!be ao iPeirú, o primeiro [paiz sul~americano 
a ~·egis·lar, ·~m la1 especial, graças ao .d~rnitado e mi1IJisltr-o Ma·nzanill~. 

O ir.isco 1prof.1ssionai1 é, poi's, hoje, i>d1éa que rapi.damente corr.eu 
todo ·O mundo .culto. 

Essa .for·t·una tifo oêier-e c•om •que logrou s•er ia1cce1ta, 1s1U1b:Ji.nha e 
firi1za :fo•rtemente -0 ·evollver •pr·ogr·ess1vo op·era1cto nas -corncepções ju-
ddka-s e sociaes moder•nas pela transfomação economica ipropria ao 
grand•e surto j.ndus1r.ial dos nosis:os 1dias. . 

E' salb~d'o .que o motivo iimiperioso, a razão de Ol'dem social, o 
compromisso d.e 01r.dem moral que arras'l:ou os governamtes á a•do-
pção da doutrin·a do .risco prolfissinal corno lfundamento da respon-
.,s·a1billi1dade 1nos ·casos de acciide·ntes do traibal1ho, oibedee1e a tdlev.eres 
mau1s que jus·1liifi.ca1dam.ente ih urrna·nos, .a.evido á quasi impossilbi1iidad1e 
de delf:erminar ou ·de apurar a causa da maioria das occmrencias de 
tal .espec1•e. 

J1á o anu.go deputado francez Miaru1éjouls, na sessfo de 28 d·e 
outll!bro d·e 1897, •COim 1ai mai-Or nitidez .e d'areza, eXl)Juq;era a ques•tão 
provando c·om a ·eslta1iLslf:i1ca dos acciidenltes, quer ·no estraugielro, quer 
em seu ·paiz, que 55 % dos 1casos mais •graves d·esse'S accild1entes esoa·pa 
a toda e~p·eóe dle investig·ações. 

1Es~1ai gran1ct.e iper·centaig.em la1I11entavel ide darmnos, exipressào ver-
dadeka e :fata•J de um lflage1lo 1d!a vida industrial moderna, a occa-
sionar a mort-e ou a incapaci'dlaid·e dos tralba~ihadoces, -0ri1gina-se de 
circumstancias inteimmente aliheiais 1quer ao :patrão, •qi.rnr ao operairio. 

Estatistkas posterfo1pes ás exJübidas ,por 1Mia1rrnéij-ouil1!>', asignafam 
as s•eguin1es p_ro.pOTções entre as causa·s '.Productl)ra•s d·e aociiden~es: 
.facto~! .de:stconhe·dtdos, caso~ fortu1tu:. e de iforyu maior, fiij % ; -cul'.Pa 
d·ó operaria 20 %, .e culpa ido p·amrão 12 % . Lemlbmndo essas ·cau1S·a-s 
o .Presidente Wifüman, do Uruguay, induia na mensagem do iPo-
<ler Executicvo envi~d1a á CamaTa dos IRcpresenta•ntes, em 4 de jUJ!liho 
d·e 1980, sobre o iprojecto de lei referente a acciden•tes do traba.Jho, o 
segui·nte trecho, 'Cita.d·o p•efo ·de;puta1do argentino iA1fred·o Pafaoios: 
"!Chegamos 1á ·conclusão de que, segun·do a theoria do diireito .com-
mum, sóm ente doze sobre cem .acci1cflenfies, o oipera'l'io estarà em co11-
d.içõ·es .([e :r·eclaimn· uma Í'll.demrdzaçiio. [f>o1iéun si a isso s·e jumt-ar quie 
é ao operaria que caibe a iprovaida culip.abil!>iidaid1e 1do patrão, e ·si1 se 
;pensrur nas 1d·idlficuJ.d.ad·es 1qua:,•i ·semipr.e i1nivenoiveis que se op,pó·em á 
e:xlte·niorização dai JJTO'Va, •Comipr.~hender-s•e-lli.a que as ·garantiias o'f:fe-
recidas .p·elo tdtir.eito commum são qu,asi COilll'P•l1etamente ill'us·orias." 

' ,Tá temos iba1gagem pesa1dla de fll'lf{Umen·tos e f'a~õ~si nosi .4miae$ na 
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nossa 1Camara e nos pa.rece•I'es da Comrni1ssã.o de Jusitiça e da C.:om-
missâo iEs'P·e'Ciial ict1e ILe:g.islação tSoe1iaiJ, com o voto unan~me das1 duas 
Oas·as do Corngu:esso brasHeirü, Sl.~flf.icie.ntiis·sfona paira me .dri<spensar d·e 
quaiesquer de1orngas ~1olbre um rfacto 1que nã•o ped·e a sancção ld1e mafa 
;prO!Vas. Tã•o ·r.a·dlia:nte ·é eUe de evidenóa ,que neste •ponto Ide l1eg-isila-
ção .operada não lha, ·neim 1pód·e ha:ver duas oipin.iões. 

Mais si ·o v.e•llho regimen da theoria da cuilJpa, consa-graid1a1 no nos·so 
estatuto !ba.sico de 0T1dem i•uridfoa, 1não :póldie mai1s no ten.eno indus. 
tm~a1l rnodie1'11<0 001rJ:'INjpo.n1der ás Tiecessidades aCltuaes de um ipaiz como 
a ip:a1tria !brasi1eira, cuja ri1queza e 1rnov.i:mento i•nrd.ustrial jiá anda 1t1I'U·i-
to mais :p·rospern e lJldeanta'd·o do que naiquel11'es paiz.es 1sul-acrnerica-
n-os, - con'Vlém ait.Venfa.r•mos ·que m1i,I•ita •Cümo attenua·nte tá circum-
stanciia d•e lhavier s:i\d10 o Bi~asi1l o mais aV1esso ou retardatatrio no le-
giSllar 1~1ofbre acci.dentes, a so;Iuçã·o mai1s 1fü•eral ·e 1c01rnpleta .que logü 
demos ao pr·oblJ..eima. No estabelecer pel'o menos a ibas·e 1fU'ndaim1e0ntal 
da nos~'ª lei de 1919, fomos superio·res aos 1egisfadores a'l'gentinos 
cuja lei d1e 1915 a·oc.ei:tou a ideiia do nisco em pawte, e:x,ciitli.ndo a res-
ponmbHMaide do patrão nos casos }d1e forç.a maior, :de fado inten-
cional ·e ainda quan•do o acciidernte € exclusivamente por cirlpa grave 
da vicMma (lei ·n . 9. 688, ant. 4º de 27 de .setemibro id<e 1915) . Na Ame-
rioca •do Norte, só aQ·guns Bsfados l:nc!luiram na sua Jegisfaçã•o ·o prl!1-
oiipio d·o risco tprolfissionail, .e i·sso mesrino ª'PJPliicado :a al1gumas in7 
·dlus'lltiais.. No Perú •a doutrina ·do liis·co nfo foi ta1TI1bem acceita de" 
modo cmnpl'efo, 1poi1s a in-cl<emnização (a·r<ts. 2'8 .e 29 da .Jei :l"esipedi-
v.a) reduzir-s·e-'á ou sie augimentar.á propo!"oiona1l1mernte, :aio •cTiterio do 
jt~i·z, conlf.orme p!'oivenha o acicidenrlJe de cul:pa inexcusa~e1l da victi-
ma ou rdo eiJU1pr.ezario indus.tri1a:J . 

Todavia essa sup'eirior,j1da1de da [ei lbr:aisi1leira é a•penas ·a,p'Par·ente, 
pol"que, si iJhieorkamente sup·eramos· a O'Utrasi por uma mera 1dleG1lara-
ção de p•rlinciiPio, lf.eita mais libera:lmente, por o'llitro lad•o, na pratica, 
ibem vensado, á inexistencia de ]leis aicerca de a·cdidienites do •tr:aiba-
~ho, ·Como ·em a1l0guns Es•tadc•s norfl:ie-amerkanos, é, 1em 1granide p.a1rte, 
SU1prpr~da por Uma CUiida1dOS•a 1egisJaçaO p11euemflua, S1end10 "a IS!e•gu-
rança e saJuibTitdiaide man1!iid:a1s, quanto ipossivel, nas fabrkas •e -olf.f.i-
cinas, mediante a,pertada fis·calizaçã'O". (il.VI. [).ewarin et J. ILecar-
pentier, A Protecção Legal dos trabalhadores nos Estado1s U•nidos). 

Não •é p·os·:s.iveI .esconde·r crue, si a lei bras1iJ.eira adopta com maior . 
·ampiJi.fude o ;principio do risco p•rorfissonal claudioa na sua :prob'le-
ma1tiica exeiqwi1billi,d:a1de. Nem posso 1die.ixar doe Jiemibrar mas uma vez 
que, ·Sleja quanto ao titu1Io IV, ·do suibstitutivo Prudente de Míoraes, c11-
pitulo •do prnci.ec·to que tratava dos aicoid•entes ·do traibaliho, s·eia por 
ooca•sião· da el'alhor:ação e ;p1reipar-o ida lei ida >Repuib1ka n. 3. 724, de 
15 d1e janeir·o de 1919, a ban1cad1a ele •que faço 1p.ante nesita casa s·em-
pre s•e manilfestou por i•neJqui1v·ocos vo'los co·ntrarios iâs idi1Siposições de 
um outro pro}ecto, 'P·o•r entendel-os ·co1npakaidos, ide dilt1fki1l execução, 
ine!ftfi1c:a•zes prura ass1egurar ·a suboiiste·ncia dia•s vktimas que s'Oiff;rerem 
inca!pacidade albso1'uta peil"man·ente . e inSfll~fici enrbes para garanitir, no 
caso de moi'Íe, a famHia do operaria. Assiste inquestionaivelmeinte •ao 
eminenlte Sien·~dor Baihiano Ruy IBal"bosa, . nfü'Se 'Ponto, justi!ficado 
aceito em clhamar a lei "manca, iUusoria e cont'11d,pro1c/lucent,e". 

Não possue, d·e facto, a :Iei· em vr~gor nem .as condiçõe'S impres~ 
cind~veis á seri.eda.de pratica ·da ind,emn.ização promettidai. E' .de tod·o 
viio o 1diirei10 novo que, el>la apregôa, ti'Illlll vez que o 1leg,is1l·a1dor bra~·-
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lei.ro, :que foi tão re : oluto e prornpto no acceitar integralmente o prm-
c1pi'0 1d'0 ri-sco pT()lfi1sSJiona1l, mus·trou-se tã!O timi.do e atrasaido em rfaz·er 
a sua applicaçã.o, a •pqnto de rb:a·vermos I"ecuado, -nesse 1particular, dlo 
;proje.oto 'TI . 239, de 27 ·de a1gosto de 191"8, .para o ide 'Il. 438 A, ·de 3 d.e 
clezernibro idro 1mesm0 anno. 

As morlirfiicações introd<nziida1s 'illlJCfuelrI,e subr;:rtítutiv·o .da Gornmis-
;;ão de Jl!'s'tiça, peda iillustre .Relator ·do ultimo p1roj.ecto, s.r. Andrad·e 
Bezerra, va.Iem •PO·r •u.m recuo no tocante ás esiIJ•eI"ança'S jrà divizadas, 
quer no subsili'tUJIJivo Pn1·d1ente id·e M01raes, 1quer ·no proj·ecto p.r~mitivo 
n. 284 iA, .d1e 1917. rEim ambos •pe1Jo menü.s1 o orp1erario victima ido 1Jra-
ba.J1ho, já podi:a, grangear ma·is reia.r amparo àegi.slatiivo a .caminrh'0 dia 
idéa a·iograndense, iJevantada por um :homem ipublrko, esrcla11:.eciido e 
sagaz da ·eminencia de Borge~ de M'edeiro1s, idéa que seriá ex•p.osta ·em 
outra par.te deste trnba'lho. 
. Desidie jtá quer·o, pol'ém, rfiriza1r rque, si essa é a pr:imeÍlra ida rsrérm 
de rh~jg de justiça soda:! a 'C'UJ}o·s 1eSJtudos .estamos nos d0evotando, me-
rece mais a.o .q.ue arlgumas mord~fi'(?ações. IEJ~tbá a carecer UJ'lgentemente 
ide rpr()lfunda remod.elação .em pcm'.tos esisewciaies, ·de uma i:efusão tão 
•larga .e comip.l1etru que não 1seti1a ide mais esta Comm:is:slfo faze.r o'bll"a 
pr.op·ria .e dar-1he .um V'erldlad.eiro sub.s1ti't111Hvo. 

Nesf\a ta~efa de r.efundiição, 1como j1á acc·enrtuei na introducçá·o 
deste relatorio, não devemos des•cuidar as 1exi1gencias do ambi1e11te na-
cional. si 11ã10 •q.uiz.er.mos r-o.da1r .e 0calhir em exotismos pe~igo.sos, de 
máos .fundamento·s .so·aíaes, •e de ·r:tüno1s1a -reipercussã•o economka. 

A' lei sobre acdd>entes, corri.o á legistação op.erania em geral, dc-
i1e-se tzmr o absurdo de ioda e qualquer feição Clr'Ín1!inal . - Ha rea;l'-
mente na 1ei actua.J, s.eja p·ela sua face juridi1ca, seja na ,parte .(J'Ue 
rliiz respeito á p&ida medioo-fogatt, !feições 1que lem!briarm ser a in-
dole 1pToce.ssual, nel.1a adoptadai, urm ·estddente contrast·e com a . lfi-
nali1darde immeidiarta e correu.te tdre ·Suas iprovi<de11das . 

E' tnistér :aibolir esse ca1~acter aibsurdo e in.conrveniente ao m e-
oirto initrinseoo de suas disposições mais saJutaresi •e oTiientar>mos no·s-
'!Os esif.orços para eri1gir ed~ficações solidas •que corr.eSipondam a :~'u
Iuções ido prolblema sociaJ scienlt~ficas, ,positivas, mora•e·s . 

.Seri·a: um contrasenso, rnna especie tdle prolfanação, <deformar a 
í de a ou os sentimerntos idle solildariedaide que coll'sti1tuem a aspir.açã·o 
do advento de uma ·girande obr·a ·Consitruotiiva, de 1tranisiformaçã·o or-
denada em favOlr do ipro.l'etarrfad'0, - só ,para s•ervk 1formi<davie1i•s e;g.ois-
mos co.tledtiivos, ,egoismo·si ·de corrpos, rde co.i\poraçã·o, tdie e1lasse, ar-
madas iumas icontra outras e contra o \Estado, suscepfrvieis de occasio-
nar o tr.aicasso 1dru rproip.ria 1cau:sa de no'Ssa ipatria, e o .i111teir<e1ors1e 1geral 
de uma •divilização tão c·am<mente contquista!do. 

E' um · crHerfo mediau·o, :um idesacer·to na materia attriibu.ir a au-
lO!rid~des 1d1e rpoH1cia u:ma missão de i'lliriSldiicçãio que iria d·e c1erto me-
füor rese1:wada ·a triibunaes administriartirvos, :menos deipend·entesi do po-
d~er, e, •eJJ11qÜ.ant9 não o pod1essem $er U.gad·os ao Deipar.tamen1o d<> 
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T·ralbaliho, mas a um deparitarme111t·o 1clo tra1baliho 1que fosse uma ·insrl!i" 
tuição seria, ·C·Oim rel'ativa autonomia, que ·re·ailizasse · uma oibra utiJ 
e et1fidernte, oom ü viend1adefr.o pa'Pel 1que deve dei,•emi)e.nhar, paira que 
não raste}e ·Como mais uma macibJina adimini;stratiiva e Impr.es.tavel de 
orgãos rachitio9s e 1bur•ocratkO's, nu.ma ~na1rcfha ·tatbi<da e irncer·ta. 

U pro.feoss·o-r 11-'aul l'k, ·etm :;m:a famosa . . obra de 1·eig.islação indus-
tri1a[, 1faUando idas ~ 1eis 1repI'eSi~1i-vias •da R11ssi.a1, escr.eve: "Quainid·o .. suicce-
d·e no Russia um conlt1licto por safa1rio, entr1e otp.e·raáos e patrões, dev·e 
ser .res.o-11vido 1peJ.o inspector de ifalbri.ca1s1 .d.a cir1cumscri1Pção, e e1111 !fal-
ta deste, é .a p·o:Mci.ai encarregada de imJpo.r uma .s·olução qua;}qutor. 
Isi~'º• aiC'cre·scenta •e:lle, 1que pa1recerá extranho ·na Euroipa occiden<ta1l, 
é aioceito na Russfa, onde a ipoliicia i-ntervem em 1to1dais as questões so-
ciaes". E c·erc& de mi[ pa-ginas adeanite, .esor.eve •ai1n.da, aü oocupair-s•e 
das .instituições d.e conciHação e arlbHraigeim :·"J'fa Arigentina esi''ª mds-
são deU.caJd\a .está confi:a·da de direiito. ·ao 1clll·eif.e de 1p01l'ic'ia". iE dita 1Pau1J 
Pie o decr-e;f:o 0do 1Goivemo 1aT,gen:Uno ·d() 20 .de outulba·o d·e 1904, ;pelo 
quaíl -o P·od1er Exe1cutiv.o esfaibe!lece 1que esse funocionar1i·o dev•e ser o 

· ar<bi'tro em todos os cornfHctQls pr.oduúdo1s entr.e o ca'P.ital e ü tra-
balho . 

1No 1Brasfil, .como na Rus1~tia, em desa0ccâir.d·o ali1ás oom o ·es:pirito 
hasico do regímen no:vo instituído 1pela ·nossa Repulblica, :na primeira 
lleii operaria 1qíl1e votamos. ·não cons·eguimos no1s1 descar.tar em absolu-
to d.a1que·l ~Le 1criteTio ipolióal, ·c,omo se víssemos em tod·os os movi-
mentos mod.eTnos de :rehrinidkações oiperari-ais aitl!esitadios de 1deil1in-
quienóa e agitaçã10. A nosi!la lei so:br1e :a.ccid·en:tes estlá 1eivada ·desse 
p·reconc1eito. iBm lilU3S nolnmas 1gernes d1e ·c.ampetencia e de p.mcesso, 
·não parece coadunada ooim OIS lf1i.ns. O seu pro-cesso .não ipod,eTá dei-
xar de ser da natureza civil. 

Corr.e em albono ·dlf!' Méa que aiqui 1det1end·o a c•o·rrecção feliz que 
o regulJ.amenlto, ·decretado 'ª Hl ·de 1nmrço ultimo, f.ez á foi de 1'5 \dle 
janeiro •do mesmo anno intro.duzindo um .diS<posiHvo a mais em ique 
s1e pel'lniUe entr.e ·O 'P-atrão e •O o·perario aocôrdos, d•eSide que estes não 
se aifastam o ·fiimite :Je.gal .e sej1am iho1mo1oigados ipelo jui·z. Esse limi-
te lega~ a reS1p1eiitar é 1que a inidemnizaçã·o seja .pn1g·a ip·el'a quantia e 
fórma fix0a·d1a e .co<m ais1 garantias estalb'elecidas na lei . 

Na Fra·nr.a ·é ·assim. No Rio ida 1P1r1ata tamibem. !Mas o Tegulamen-
to da lei no :s1rasi[ não cornf.er·e a esse resp•ei1to, nem aocfa·ra a inter-
ferencia do 1De1paritamento do Tra1balho. e na cregiisl'ação argentina, a 
despeito •desta só cO!gitar da a.cção J111diciaria, 'º reslp1ectivo regula-
mento p.e.nmi.tte ao operari.o, antes d e 1•ecorrer á -uiia jiicltdaria, soli-
citar 'ª intervenção do D.epar.famento do Tnabalho para que o patrão 
torne ef,f<ectiva a indemniz1d.ç.ã;o a qrne eolf.e s,e julga com direito. 

V0Utalre1i aü rpon.to no caipiituJ.o iies.pectivo. 
InV<uco ai1ndla .para favorecer ·e~<ta a·ngrnmenfação, .a•s l'eis da Au~

tralia, onde as 1gr-an.des insitituiçõ·e1!• sociaes ·de ta•l .es1pecie •estão ser-
virnd·o ·de mode~o a :veJlhas .nações d·o ocddente eur·O'peu. Allb•eirt IMaitin, 
<:fue vistou em 1890 a !Á'•.1S1tra1lia e a· Nova Z1dandiia 1e denominou 
estas ·coio·nias "o 1par.aio.m· ldos tr<abaJ1hador·es", no seu Hvro Socia-
lismo ~e1m .doutrina, <Cl em-ons.tra, ·OO.m 1 o tes:t·emuniho -die !fados pi-e-
.ciosos e Jcheio •de i!dleias s01lid ais 1que ·não se ·extralhiu ela fanaginiação 
aquella receita social, TlldO o 1que a leigislia·ção soda~ ·daqueil!l'es paizes 
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novos desenv·olv·eu extraordinariamente .e !J)arec.e odgi·nal é justa-
1mente aiquiHo que enitra em conflicto :bermnte com o .conceito in-
dividualista da .p·rOlpried·aide como dd1reito exdusiivo e exdudente, .a 
prop1riedade d·o dkeHo roma·no, .ar ·qual cnr:res1Ponde :uma fúrma es-
.p~cial da famiild·a., rque ·nã·o •é a adual. A 1propriedrade oada v1ez malrs 
e a. r1que·za em 1geral são consid!e-ra1d.a1s em toda a parte dn mundo 
óvrnizaldo uma funcção social, que tem que 1!•er pr·o.tegida no sentiido 
d·e faci.Jlita~~as lega1rmente a t<erem sellllpre na sua d1esiti nação, •C·omo 
em sua nrigem, tum ifim sodaJ. 

Não p:odi·a es.caip·ar a essa série de consideinações gernes, ·quan-
do padecem ainda, rpor mui.tos as'jJe<Ctm:', as nossas l•eis sotbre dir.ei-
t.u .cornmu11n, •muHo •emlbora as re.stricções fa•r.ga·s •que t ·eem sorfrido 
com a evolüçã:o e o aip·erifeiçoarrnen1o, neHas int.roduzid10, ,a.e · anno a 
anno, 'Pefos legisladores lbrasria,eill'OS, ·do vicio enorme de ·consiode-
rar o indi•viduo üm ser iso:l'ardo, •c•enrlir·o die ro·tação de itodo rnovi-
111ento .iurriidko. iJ)entr·o des1sa Ol'd·em dle irdeias, com e•vicl·ente er.ro, 
estatuem umai ·j·grna1 ·esip1bera de a·cção para tordo•s os hoirnens, s·en~ 
lev•arr em oonta, m1Iifas vez•es . as condições es•p·eciaes em rque es:tes 
se poclem encO'ntrar" 1J>.e1a cl•ou1rrnã ·cllo Oo:di1go •o OiPeTario, .. ou.i10 
mdco 0ca1Pirta1 •é .o seu tralbalho, aip.parece .eq;uiipa.raido, COllllO -contra-
.citante, ao •Patráo a 1q1.1em ·entrega o :seu ~albor. Eis um !Preconceito 
de igualdade abstr.actc•, crue conv~ria1 cor<rirgir, ·em ·con•condlanda ·com 
as aotuaes exigencias do ltllomento indrtrsrkial, co.nlfonme o 'Í'ez o 
·ood·ig·o a1Memão, a f'ei solb.r-e o tr·aha·lho e o capital da Nova Zela1ndia 
e outras l eigi1s1ações •estrangeiTa•s. 

Não direi que o latiiftmdio ·no J3rasi;J s•eja uima verdadeira1 p·este 
·social com10 ·nos 1paiz:eis1 solb•recanrergad1o·s d•e (papullaçã'O lhuman:a; e 
sem terras disponíveis, para a cultura. Mas a propriedade territorial 
airnda goz·a alqui, ·devi1do ao ·nosso pesshn"o regimen tributaria, so-
br·etudo nas ddades 1brasiil'ekas de rpopufação ma·is1 cu menos con-
densada, de :favores que a torfüi1111 1q.uasi a utilizaçã•o egoistica de 
um direito indiividual absoluto. E' preciso modilfokar1111os o direito 
de .Prolprieda·de com tal -caq·ader ·de iprlivleigio, veaiho preconce<ito 
do .direito natural e dos .aúamas aitbs·0-lu1os 1pireexistente1s', mais ou 
menm. crysilaiizados ·em a1gumas das nossas disposições legislativas 
a<trazarda.s e em cllesaccôr,io e-om factos 1e .cono~TI1kos ,novos. Prr.,ed-
~"amos, .poi•s, em materi-a de a-cci·clenrte, tira,r ·á indole processua.l da 
lei rtoda e •q;tialliquer 1f.eição crimii;ial. Não haiv.er'á mal nenlhum qut' 
se modi1Hrque o hieratisrmo ipelas ifonmulas immuta·veis dos concei-
tOISI j.uri1dlicos, uma vez que j1usto:s e :bem lfurndados são os lben1eficios 
que a :l1ei oonrfer1e ·aO's tralba!llha:dores. iNeim s1e crimine .d·e vioiato-
rio elos 1dlisip0-si.ti'V'os do God-i·go CiviJ o caracter de instrume·nto :pu- . 
hlico 1que aos actos ·do [)e,pa1ntamento c110 T1r1albal:ho ipossa, por ven-
:tnra, out01,gar a lei solbre acci1dentes ou as demais medidas ope-
rarh~.'.1 que . v.ão ser v·ota1da•s p:ello ·noss'O Co111gr.esso Nacional. 

Admirando-se um iHustre vi-sita·rnte aorigen.tino que .na dmstrali a 
se .fizess.em •taes modi;fioações •em •h1aiberfa juridka, ex•phcor; ante a 
sua sm·,p1reza ·e as olbjecções ifor•mulada•s um dos ~tüzes dai 'Supre-
ma Côrte 1da1quella colonfa ingfoza: "Bisisas observações, senhor, 
nascem de uma mentalidade Jatina forinada na es·cravidão das ma-
ximas do antilgo .direi1to roma·no e no re&p•eito rair,cihako ·á ·legisla-
ção · codificf!•da ao·~ chamados iprindpics f)1bsoh1tos do direito. A1quel-
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l'e direito -regia é1pocas e condições totaliínente distinctas das n01s-
sas. e seria .:thsutdo o acataimento a seus principios quando novo~ 
pro'Memas sodaes exigem · 1.l!!l direi to novo." 

.Pa!~'so, agora, a 1pro,pO'r, numa analys.e a cada artigo da lei, a.-;-
mO'di1frcações ·que me par'eceru urgentes e necessarias: 

A' LETTRA A DO ART. 1° 

•Consi•dle.ram-se acdidentes do tra(ballho. 
a) o aodden.te 1produzi·d·o por 1,1ma causa. 

subita, violenta, exteI·na •e itTivoluntada no. 
exerdcio do tmiba•lho, .d1etermi·nan1d'O lesões 
corporaes 1que conMi,tuiarn a causa unica da 
morte ou rp.er.da total ou ipaTcial', peirmanente 
ou temporaria, da oa1padcla1d•e pa·ra o trabailho; 

b) . ............ . .. .•. . 

§ 2.• a fel d.eixotl ci margem o probleinna das concausas em maferia 
de accidenfe.s do trabalho 

Na sua di•siposição iniióal, p.elo primeiro a1rtirgo, ,que é S'empre 
a ·chav.e ·de arboibada na 011ga·nização d·e uma lei, j.á é dep-loI'avel o 
e!>quecimen1 o de insfaurar-se no Brasi1:1 um direito novo ide .pro-
tecção ao !JIT01'eta•ri<0 com •graves deridenciias, nã::i só .quanto ao que 
póde .formar 9 .contin,gen.te ·de <todo o cortej·o de concausa isto é, a 
elpi.plhcnoimeno.J.ogia anteáor" iinter·curri1dJa ou supoo·.Yenien•te ao 1fai-
cto-" typo-acddente do trabalho " , como tamlbem ·quanto ao que deve 
ser a substa<nda nuclear ·do facto. 

A ld deixou ·d.e lad·o, e não o devia te·r feito. ante o esipfrito mo-
de1rno da legí•sliação -s0rcial' em -genero e .dias leis o.p•e•rarias em especie, 
qua1 a de accidentes do tmiba1l1ho, o famoso iprolblema das collJcatrsa.'1 
e elas causas occ·asionaes, que, ide ha muHÓ, jlá invade ·em .outros ipaí-
zes o direito dvil na apreciação dos damnos c.a•usados pelas• sâ.nis-
' tros da in.tensa vkl1a indus•trial doos no sis·os tempos, deipois de accei-
to e resal•vido, com j-L~!tiç·a, no rterreno da penalogia. 

·Excl'llindo de -sua protecção os 1c•as·os ·eim •que o a•ccid.ente não 
seja Causa Unica da morte, ou da J'esã•o, ou de quae~q;ue1r p·er~Ul~ba
ções 1fun0ciona•es, 1'1•ca de todo de·s:amiparada a .f.am'lha ?a v10bma 
quand10 o a·ccidente venha, pOT exem1Pfo, a concol"rer s1mpfosmenl·e 
par.ai o faB ecim ento do oiperario, ,po·r uma i•nduncção morbida funesita, 
accrescida aid1ventióam•ente ou 1pire.exfü:tenite. Máo grado não ser, •em 
ta.1 hy:pofu.ese, a .causa da morte, ·constitue .entret-anto, o accidenite 
o facto inicia! sobre que incidiu uma occ•a.s·ião .i·rnfeliz. O acdd·ente 
;póde, ass~m, p·rü'Vocar üm facto •que darnqo oTirgem a lllill no'Vo !facto, 
.torne o traibalho nccasião desse outro facto oausante da morlte. 

Não toma1dla a extensão dos valores de coric·aus·alida•de, não con.-
~·lde1~ados ·pel'o legi·slador, pócle, dess·e mO'do, leYalr a in°con·gruencias, 
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a verdadeir-os atbsurdos, a ex1pTessão cau'8a unica da Jllo1·te, usada na 
lei b1'a1sileira. Um operaria, quando ·esmaga, 1por exemipfo, ·a ipihalan-
gêta de um dos 1dledos da mão, tem direito a rec·eibeir um indemniza-
ção por incapa:cidade pa•rcial e il:eimporaria, mas r·ecusa-.se á ·sua fa-
faimilia idesamparada o beneficio de qualquer remn'to si j,á aqueilla 
·extremidade digital 1feriJd1a, ·contaminada por poeiras tetanicas, vier 
a seT porta ·de entrada de uma infecção mortal. \E' notorio quanto 
sã•o sujei·tos ao "fetano os forimenil:os das .extre.mi.dades. Entil"etanto 
esta intfecção não ié uma .consequenda necesi~1aria na marcha na.tu-
ra1l dü1;1 tforimentos poir aiocident•e d·o traibaltho. Não é. uma conse-
quencia f.orça1lt:. ci~ 1cau~'ª' trauma•ttca; 1e uma, concausa stllper.veniente, 
uma causa •cüncuTTent•e, uima concurr·enda causal. 

.Mas, não lfôra o accidente, do qual lhe veiu ai mo1rite, a op1portu-
nidaid•e 1dle contami.nar-se c01rn a sua 1propria bhrna de trabalho., su1a 
de terra o.U .de U·aima• encerrando genmens tetan1cos, üU .com a po.eira 
do solo d:uTante a qUJé.da, •gozaria eHe, de certo, do seu Jc\i1reito á vida. 

Não ha fugir 1á lo.gica: as desvantagients1 do infor,tunio que redlun-
dou .para e1'l'.e em prejui·zo monta\! devem, por ma!is Jforte razão, uma 
vez que o pequeno .damno da simples ponta de um deido pisado, ante 
o principio vi.ctorio•so .emtr•e nós do risco · profissional, é sempre in-
de.mnizavel, p·esa·r, ·em ibenefi:cio da familia da victima, sobre os gas-
to\~1 .d1a e.m1Preza onde se susdtareun as famentaveis consequencias ·ve-
r1fioadas na .hyipo.flhese acima. 

Não é p·ossi·vel que um .c\amno 'menor sej.a re•para'V'el .e um maior 
se Hberte ide uma neutra1lização 1que a l'ei devi:a presc-r•ev·er a todos os 
damn-os .economkos em geral; ·causados á .famdlia operaria pelos rili'-
cos da .industria ~ 
. A·llém da 1lei .nov•a ter adOJptado 1dle modo i-nte1gir·a] a doutrina do 
risco pro.fi.ssiona!J reconhecendo .e :pro-clamando, •aS1s1im, .com ·a maior 
liiberdaide o direio das vid:ilmas ido accidente ou idaos1 dloenças pro-
fission·aes a · e.Ia.e equi,paJraV'eis, o ~onceito das concaus•a•s, no nosso 
dfreito commum, na reS1ponsaibiH:da.c\e pela morte ·ou iJJOr il.esões pes-
soaes [por oibra .c\e lt1e!'lceiros, dlá tem merecido ·entre nós o desenvo•l-
vimento •possi!vef •em e1"tudos .c\e Ni•na 1Rodri.gues, Aifranio J>eixoto e 
Ponciano Gaibrail, ide Ca1mpinas, (Eis1tud'o complel'o das concausas em 
\f,ace do Ood1igo P,enal Brasileiro) . Quanto ·a So1.:1za Lima não ha du-
vida ·que e.J.le l•adeou visi•v.elmente a .questão ao discutir e intenpreitaT 
o .airt. 295, e 1P·a1ra1graipihos reSJpectitvos do nosso .coid~go .P.en.al, seirr. 
esclarecer o assumpfo dais1 conicausas, indo Aifranio Peixoto á asserçào 
1d!e 1que esse iprolfessor .e Soria·no 1die .Souza negaram ·as .concausas iIJree-
xistentes. Deixa'Il'c\o de p·a1rte os autorizados .rnedicol!~le·gislas patrí-
cios, por sua iv.ez os comimentadores jurídicos de nossa lei ipenal, es-
crevera1m: 

Macedo :Soares, Codigo Peinal da Republicà, pag. 443. 
·"Nas ifi1guras dO.s! §§ 1 º ·e 2", a morte resulta de d ·ricums·tancias 

ín.terco·nr'entes, que se denominam concausias, . e independe de Jesào 
que por sua nalur.eza e sédie não podia ser reputada mortal, mas, !/lJO 
entanto, foi causa .r.emOi'a da morte, ponque, na hyipotihese do § 1°, 
as ·Condições iJJe1i:ona1issfanas do o.füendido contribuíram como COl!l-
c.ausa para o desfecho fatal. 1A Iei~·ão não ·eria morta•]' e, si não existi-s-
. sem as .condições pe1"·onalis·sLma\S, a mmite não ter-se-ia dado." Ben-
to de Faria é fa1liho. Mas j:á o Dr. João Vieira dle AraUJjo, cathediraitico 
da Fa.culdade de Recife, declara, no seu livro Codigo Pena} pag. 15, 
que, nos -§§ 1 º e 2º d-o meS1mo .acr.-Hgo 295, com1pTehende o Codigo dua·s 
concausas de morte 1que iconcorrem para formaT duas fiiguras de of-
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tensa ou lesão, s•egnMa de morte", e dão ~ogar, por isis:o, a mod.téicá-
çãio da pena. 

Nina Hoidirigues e Afranio Peixoto, na aivafiação da qualiidade ~ 
quanHdade ·do damno, nos d·eHctos cor:poraes, baseam-se •~s licçõe!I 
de Filoma·si-<Gueilli, LazzarelH, 113o;rri. 

Ora, si é assim em uma lei \penal, ·com maiils1 forlte r·azão na!'> 
l·eis so'br.e a.ocidente que, por ·consenso universal, repr·es.entam uma 
no'V'a aiprplfoação especiaJ, e não exceipcional, ç·onrfornn,e o oriterio 'j~ 
apontado no •prelfa.cio desrte ir.ahaJlho, d'os p1rincipios de absoluta jus-
tiça, .um direHõ novo, um di1reito social, o•per.ado •pela ·crescente 
actiividade indus.1ri·a1l' e cultura da humanidade. 

Não po1demos, pois, -aeixa11 .de ail:.teuder· ao proiblema das. con-
causas. 

Lembro, assim, as co.rdgendas ·necessairias ·á lei brasileira nu-
mero 3. 7'24, de 15 d.e janeiro de 1919, .referentes áJ 1 1concausas., isto 
é, oausas •que ·corncor.rem com o aocdenlf:e ipam um e:fifeHo m1aior, não 
sendo O'brigatorio que ·este ef1feito se re[piresente pela morte. 

Acima jiá d.iss1e da fa1liibüidaid1e da lei em taes oocurrencias, 
quando o acddente 1não fôr, ·como está no art. 1 º, a , a usa unica da 
morl1e. Mi.gura-s·e-me, a to·do duizo, resol1ução ma~s1 juslf:a e mais hu-
mana 1que a :protecção •ao operario de·va amiJJHar-se, de accô.rdo com a 
idéa, pe.rlfeitamente jus•ti.ficad,a, d·e 1que um daunno pessoa'1 1qualquer, 
- pm·cesso mO'l'TbiJdlo ou lesão trnumaiica, póde ~loe,pende)!' de uma. 
causa unica ou, •quando não, •de varias calusas eqifre suas concorrienteis, 
reciprocamente i111fJuenciando~s1e e ·sommando-se nos e1fifeitos. 

Si a c-aiusa .p.re~l~dicial toma vida .em ·relação com as condições, 
do tralba:J'ho, póde de facto, o damno que decor.r.e do accidente, seir 
conse•quencia exd'usi!va, uni1ca, 1d1essa a1cção pr•ejudicial, mas póide 
dar-se que isso se renlha de attrilbuir a um ·coerfificient.e causal, em 
conc·nirso .com a acção prejudióal, colili1gadai ao tr~a1llho, ou a ou-
ltras.·carnms ·do traballh:o, independentes, e !Pelas quaes o damno assu-
me as :proporções, a que vae teu', e que, s·em o concurso dellas teria 
menor extens·ão, quando de todo não •se verificasse. E' ipor isso que 
a l•ei deve refoerir-se ex1plici~a, dara ·e decidid1ament1e 'ª es1sias caus•a'S 
extranhas ª'° tralbalho .que ipodem ser condições ora preexisten1es, no 
or.gani·smo 1dlo . 01pe·rario l'esa•do, ·Orn •CO'ffi'Plioações supervenientes. ;As 
conca usaisi funccionam, assim, como causas predi1s,ponentes., ooca:sio-
naes ou ef1fidentes. :si, em penalogia podem ter '<llUriibutos va'l"ia:v·eis:, 
como •conco.rrencias c·omplicativ1a·s, .sendo para 1a es.timativa do da-
mno, pelo seu eJfrfeito, ora considerados indiffe11entes, att.enuanties ou 
agg1iavante.s, em uuna lei que .garanta o o:perairio d1os •rfrcos da indus-
tria, asse•gurando a su'.bsi.stenda da ,familia o.p·eraria, cell'ula social d·a 
organização de todo o itraha~ho industrial moderno, parece, até, inu-
Hl, ·qlianto ás ultimas, isto 1é, ás concausas su1Pef1Venientes~ qualquer 
discussão. ' 

:Podia teir até força de doutrina vence·dora o conceito de von Hey-
ner, na 1caunpaniha russo-ja1poneza, tornado extensi.ve~ dlo theatro da 
guerra ao rn,undo indus·trial - to.do f el'imento deve ser considar-ado 
s.eptico, e a industria, portanto, resiponsa1vel pela infecção superve-
niente, sal'vo quando o meio de ·contaminação s•e torna•r bem claro 
que não tem refação doe dep·endencia de ori1gem com o a.gente d·a 
.Jesãü. 

O p·l'C~f.essor 1Leonciní, ·nos commen1arios solbre a lei italiana que 
regula os a•cddentes do tra•batho, no Tratlafo di Medicina Legale, 
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conforme ai Diritto Italiano Conslituito, escrrpto de coHaboração 
com os ,prolfessores Fil'i1ppi, Severi, Boni, Muntalti e Biondi, entran-
do, ás paigs. 1 . 846, vO'l. J:I, ida 3" eidlição, nas mernnas .considerações, 
é adiepto de i1gua1 ·cri<terio: '"No que .concer·ne ás· corncausas S'UJperve-
nierntes não paidece duvidas e de fa.oto se póide diz1er ter siid.o s,empre 
orpinião concorde que todas as ,consequencias 1mmediatas ou media-
tas, directas au indiN~ctais1, de uma acção vioienta ex·erciita1d!a1, na oc- . 
casião do 1Jraballho, sobre um individuo 1Perlfeitamente são e norma~ .. 
devem ,remontar, pela sua inteira res1ponsalbiJidade, 1quanto 'á reip1a!l"a-
ção d·os 1damnos, ·á industria. Ess1e operario allit·es do acontecimento 
1prejudkial ,gosava 1d!e rplena aiptidã10 para o tra1balho, tinha inteira a 
eapa:eidad·e 1Pro1fissional; . d1epois do .aicontecimento, seja embora por 
co1I11Pl'icações supe·rv·enientes, 1mas sempre 1em dependencia, sob o 
ponto de vista pathogenetico, de lesão directa (pois de outro modo 
não existe a concausa), soHI"eu uma diminuição ou a perda da sua 
capaddade 1pa1ra o 1,raibalho; uma vez ,que ess·a diminuição ou essa 
perda não .poderia ter surgido ,seun a interv.enção do ado violen1'o, 
todo o damno é consequencia de tal acção., e, portanto, á industria 
incumbe a inteira reparaçãü, a menos que n'ão se possa demonstrar 
que a aggravação das lesões, diredame'Il.te causadas pela acção preju-
dicial exterior, foi provocada por dolo ou por culpa juridicamente 
inex·cUJwvel seja da propria victi1ma, seja de ·ter.cei.ros. Seria d·e fa-
cto, contrario a todo prindpio de justiça fazer reca'hir sobre a dn-
dustria ü .gravam.e de um maior damno deriva1do, por 1exempJio, d-0 
facto ido OJPerario ter voluntariamente agigra•vad-0 .as lesões, com -0 
fim de c-0Í.b!rar uma ind.emnizaçã10 maior, ou pelo fado de;Jle haver 
deliibe.radamente infringido as mais el.emen'tar·es ipr.aticas de trata-
mento, de ornde a lesão ven[1.a a ser in;feccionadai ou de qualquer 
modo aig·gravad1a, ou P,elo 1fa<C:1:0 da 1·eis1ão não ter sido :bem tratada, 
quando no tra1tamen1Ó mal conduúdo se}aim reconhecidos 01s1 ex.tre-
mas ela I"esrponsalbiHdade prO:fissiona1l medi.oa e assim ipor deante. 
Nesse caso é· mui1to natura1 a ap!P'licação d1ais no·rmas de d1i.reiJto ·COIID-
nrnm, ·seja no 1que concerne á I"CS1porns1aibiHdaide civil e B<ventualmente 
ainda a penal". 

Para não alongar este ponto, remato-o propondo as convenientes 
alterações ao art . 1 º, ele mod·o 'ª fkar .assim :redi1gido: 

"Al'\t. 1.o ·Consideram-s·e . . . : 
a) O a1ccide·nte prüduzido . .... . . . 
. . "ª oausa unica ·da 1morte, ou que concorram para esse resul-

tado, 011 que occasionem a perita tot1a1 ou parcial, etc . " 

A' LE'i'RA B E AO PARAGRAPHO UNICO DO ART. · 1° 

§ 3.° - 1l superioJ'lidadt::.~ da lei brdsdli:dra sob'rie outras coingeneres es-
trangeiras, quanto á equiparação das doenças profissionaes ao 
àccid.ente do trabalho, falhou na sua · regulamentação, por fla-
grantes inconsequencias e contradicções. 

Art. 1.º Con Si·deram-se acciclen1es •do trabalho: 
a) . .. .. .. , ... , .... ... . .... . ..... , . .. . , , . ~ .. . ... . . 



b l a moles tia ( *) contrahida exclus.iivamente pelo exer· 
ckio do tra'balho, .quando este ifor de natureza a só por si 
causal-a, e desde ,que deteqnine a mor.te do operario, ot1 
perda total, ou parcial, permanente ou temporaria, da capa-
cidade para o traibaJ.ho. 

!Paragraipho 11n,icio . Oonstilderam-se molestiars ,pro.fissio-
·naes, ·entre otüra·s ,a:s segui,ntes: o envenenamento pelo ohum-
bo, mercurio, 'Cobre, phospihio,ro, arsenico e seus derivado·s, a 
'Pneumoconiose, a tatba,co·se pulmonar, a opthtalmia ammo-
uúaca'l, o sulfo.car'honismo e o 'hydro-ca:ribonismo'." 

A Jettra b do :primeiro arhgo ida 1lei revela i111questionavelmente 
uma superioridade da nossa legislação sobre varias [eis congeneres 
estra·ngeiras. Via .de -regra, não cçimprehendem estas, entre os effei-
tos .p,rejudiciaes do trabalho, as ·doenças chamadas pr0ifissionaes ,e, 
ainida menos, de modo explicito, as perturbações <funcciQnaes conse-
cutivas ao accidente. 

iNos paizes que adoptam o seguro obr1gatoTio ,em sua IegisJação 
operaria, ·as doenças pr01fissionae'S são ind'enmiza:veis, isto é, as con-
trahidas exo1usivamc·nte :pe1o ex·erdcio do tra:balho, ;quando este fôr 
de natureza a 'só por si causal-as. -

iO projecto n'. 23,9, de 1918; 1que :ficou conhecido no.s A·ninaes . .da 
Camara pelo pompo·so ap'pefüdo de "1Cod.igo do Tra'ba1ho" e cuja im-
pugnação assiignala uma das maiores victoria'S da bancada rio..,gran-
dcnse, não incluia as doenças profissionaes. . 

Bm um dos discursos em .que o autor destes con,ceitos criUcos o 
combateu, di,s.se claramente de,fondem.do a necessidade .da extensão da 
lei solbre acoidentes até as doenças profüssionaes: 

"IN enhuma razão de valimento justilfica ainda a d1tlfe-
rença do regimen, sob o ponto de vista legal, e·ntre as doen-
ças profissionaes e o accidente do trabalho. As primeiras 

como o segunido attingem suas victimas ·C·Om o mesmo ef-
lfeito, parcial ou total. Uma vez, portanto, :que as .doenças 
p.rofissionaes trazem os me.smos e'iifeitos que o acddente do 
trabalho, devem acarretar as mesmas reparações ." (V. Diario · 
do Congresso, .1° de 1üutubro de 1918). 

Felizmente a lei ide 15 de Janeiro de 19119 instituiu, nessa parte, 
uma providencia muito mais sábia do ique cons~gnam a respeito va-
rias legislações estrangeiras, albordandô essa tface do problema ·e re-
solvendo-a com mais espirito d·e justiça e ~quidade sociaes. ' 

!Em França, 1quer ·durante o :longo periodo de preparação da lei 
de 1898, quanto· a i111demnizações s01bre accidentes do traJbalho, .queT 
nos annos sequentes ao voto 1defünitivo dessa grande reforma, apezar 
dos propoúentes serem homens pulblicos e profissionaes da autoridade 
de Raspail, 1Fa:iré, Julien 'Goujo;n., 'VaHla·Flt, J. Breton, André Lavroix 
e outros assim, ·não se conseguiu ali ampliar, com todas as interven-

( •) iA 1pa;Jia.v11a rnolestia 'd1eve ser •suJbsti,tttild~ 1P·elo ite1r:rr110 cloenças, CJ!Uie', na 
Iimgwa ipon·,bU{gueza, pela 11J11çã.o dos ol'assi(Jos, é m aJLs 10D1nvenâlemte e g en er:lco. 
(V. ,A,framito Pei:xioto - Doenças ou M ·oiest:ia , IP0,gs. 309 ·e segiuim.tes' ldio Al-

manaque Braziileir·o Gall'nier, edição 191,4). Ha mais exacta a;pplicacão nos casos. 
i;:ot' exemplo, d·e jJneumaticos, de tabacose pulmonar, e outras já contem-
pba,d'a1l! no iregm[am en'\IO <'!·~ lei, dlize,r -se doenças tyrofissiorwes que moles~ia.s ; 



ções, emendas, propostas e projectos desses illustres parlamentares, a 
legislação ,sobre os a<cc.identes do trabalho, de modo a abranger o 
seu campo de applicação, .não sómente o accidente tbmtal, mas igual-
mente a doença insidiosa, cou.sequencia !i.mmediata do exercicio da 
prolfissão ·e da vida industrial. 

As lc.i.s suissa e ar,gentina equiparam com acerto ao accidente as 
doep.ças profissionaes. 

O criterio e b•om senso inglez - A lei ingleza sobre ac•:i den lt·s 
do tra1bal'ho, lei lque ipor este aspecto das doenças profissionaes ·niio 
foi •considerada na Camara durante os debates .c!·o anno passado, .quer 
no plenario, ,quer no seio da <Commissão de Leig.isJação !Social, quer, 
uJqm amente, por nenhum dos commentaidores da lei brasileira, os Srs. 
Ev~risto de IMoraes, AraUJjo .Castro e Andrade !Bezerra, é a lei estram-
gdra, quê mais :merece, aqui, uma opiportuna ·dclença. 

A :lei ingleza vem, com effeito, reforçar e justif.icar plenamente 
a conducta do legisla·dor brasileiro considerando, no •que se a.fa!>t<>u, 
superiormente, nesse :ponto, de 1qua'Si todos os paizes, a doença pro-
fissional accidell•te do tra'balho. · 

Quando a Com.missão de Seguro e de Previdencia Sociaes co-
meçou no Pa:r:lamento inglez o estudo do PJ'Oljecto de lei sobre as 
doenças profissionaes, nenhuma disposição de dfreito na Inglaterra 
visava ainda, -como ·não ;visa, a actuaJ legislaçã•o fra·nceza sobre o Tra-
balho, aiquella !importan.te questão. 

O criterio inglez f'oi logo previdentJe incluindo a ankylostomiase, 
que a lei brasileira não podia esquecer - Tomou. porém, mais tard e 
o Governo inglez a i11iciativa ·de um projecto de lei. destinado a com-
pletar e rnodi.ficar a lei dngleza de 1897 relativa ás indemnizações -co·n-
cedidas aos -operarias victimas de accidentes do trabalho. 

Esse projecto de lei , que üladstone, então secretario de Estado 
do ilnterior, levou, em 1nome do .governo de sua terra, 1â approvação 
do \Poder Legislativo, •comportava um unico arHgq relativo ás doen-
ças prof.is~ionaes ,mencionadas em uma Hsta, annexa ao mes~o .pro-
jecto. · 

Embora, no emtanto. o velho estadista, ao de/fender a tJei perante 
o iParlamento, proclamasse, em seu discurs-o, que -de todos os males 
a que está desgraçadamente exposto o ex·ercito dos trabalhadores, os 
que resultam ·de doenças prolfissio-naes são os mais dignos de piedade 
e os mais desas~rosos, o texto definitivo da lei ingleza de 21 ·de De-
zembro de 1906, destinada a -completar ·e a modificar a lei relativa a 
accidentes 'do traibalho de 1897, não incluira, naiquella lista, senão as 
mo>lestias seguintes: "antbrax, envenen.amento pell.o e.bumbo, pelo mer-
curio, pelo ipbosphoro, pelo arsenico, e a ankylostomiase" . 

.As modificações bastante numerosas ·crue recebeu o projecto de 
Gladsto·ne, no5 turnos da discussão parlamentar, e que, em 'Verdade, 
v.isavam mai~ a fó.rma do -que o fundo, si pouco me:J.horam a lei de 
1897, conferem, entretan.to, apézar de toda a sua deficiencia ainda, á 
leigisl'ação da Inglaterra, o prin1eTro Jogar em progresso social, sob 
esse po.l).to de vista. 



O anthrax, dada a enorme manufactura ingleza de fiação e hL 
cidos, é uma affecção frequentissima entre operarios que lidam com. 
lã, 'crinas, sêdas e pelles. ·Caracteriza-se, como se sabe, por uma in-
flammação que começa no apparelho glandular pilo-sebacea da p':'lle 
humana, tal qual o "'urun.culo, mas que diflfere pela multiplicidade de 
fócos borbulhosos t: pela tendencia á diffusão e á mortificação dos 
tecidos humanos. Comprehende-se intuitivamente quanto essa bor'bu~ 
lhagem, extremamente ·dolorosa, incapacita, amiude, .para o traba-
lho os operarios atacadns de anthrax, e quando não venha a deter-
r.ninar n.elles uma intervenção cirurgica, a perda total ou parcial, per-
manente ou temporaria, da capacidade para o ·exercício do traba-
lho, podendo ir até a morte, consequencia não rara ·dos anthrazes 
muito virulentos, diffusos e mortificantes. 

Quem poderá ne.gar que o anthraz das !fabricas -de tecido, assim 
ad1qu1irido durante o funccionamento da industria e constitliindo. por 
isso, um •Verdadeiro r.isco :profissional, dif.fira de um accideilte do: 
tra'balho e não ·deva, em boa justiça, dar igual direito á reparaçãO 
que a lei impõe no segundo caso? 

illlogka seria tamrbem a . exclusão, em um paiz como a Jnglaten'a 
de industria mineira vastíssima, de uma .doença como a anikylosto-
miase, esta doença que presentemente a missão do Instituto .Rocke-
feller no BraisH, o Governo da União e de alguns dos nossos Estados; 
estão empenhados em debellar. .Sabe-se que a an'KyloSitomiase ·é a 
mesma· "anemia dos mineiros", a mesma "anemia dos tijoleiros", o 
mesmo mal dos operarias •que perifuraram o tunnel de Saint-Gothard, 
a mesma "cachexia aquosa" da margem de alguns rios, lagos e bre-
jos, a mesma "chlorose .a·o Egypto" ou " chlorose tropica:l'', conhecida 
no nosso .paiz, :por diversos nomes,: uncinariose, entre o corpo medico 
e opilação, amarellão, mal da terra, cangow·y, anemia e cmisaço, do~ 
ença da preguiça, no dizer do pov'o . · 

Foi previdente, foi justo, foi Jogico ·O "legisla·dor inglez, o primei-
ro a reconhecer que a ankylostomiase tem um caracter nitidamente 
profissional quand-o accommette o operario nas minas. · 

Si lembro o exemplo dos inglezes, que logo tiveram o bom sensó 
pratico de condicionar ao seu meio industrial a •lei de accidentes ·na 
parte ref.erente a doenças profissionaes, é para extranhar .que a Gom-
missão extra-parlamentar, nomeada pelo íDr. Padua Salles, ex-Ministro 
da Agricultura, esquecesse, ao elaborar o prójecto que se converteu 
no regulamento .n . 13. 498, de 12 de Outubro ultimo, es•quecesse 
aquella d'oença, cujo caracter nitidamente profiSisional não póde ser 
posto em duvida em varias industrias mineiras e · ruraes do .n·osso 
paiz . 

O regulamento limitou-se a copiar da legislação estrangeiru as 
doenças consideradas na Europa profissionaes, e abandonou as que 
mais inutilizam e mais matam os trabalhadores no Bra~il. - Cingiu-
sz realmente o regulamento á singela tarefa de reproduzir de lels do 
Velho Mundo a 'lista das : doenças Já geralmente consideradas profis-
sionaes, das quaes grande numero dellas ainda não existe entre nos 
µ0la razão muito simples de que grande nm;nero das in·dustrias que as 
occasionam não . estão . ainda fundadas no Brasil . 



1A lei, aqui votada no anno passado, determJinou, com ef1feito, no 
paragrapho unico do seu art. 5º, ·que !fossem delfinidos e especiffoados 
•DO r·egulamento os casos de incapacidade. 

!Este vem aipenas especilficando os casos mais communs de inca-
paddade permanente, total .ou parcia1l, pelo que escreve o Dr. AraU'jo 
Castro, que foi membro da1quella com,missão·: "!Certamente foi esse o 
intuito do legislador, pois seria aibsurdo que e1le pretendesse que 
fossem especificados todos os casos de incapacidade ·totail ·e parcial, 
permanente e tem;poraria. , 

Mas é justamente, por isso, que seria preferiv·el ter-se ci1'cum-
scr.ipto o Te,gulaniento, ·D·os seus ·exemplos, a ca'Sos noss.os, ás doenças 
profissionaes pri.ncipaes de ma:is assidua eventualidade dentro de cer-
tas zonas de trabalho no !Brasil. . 

iDev·emos:logo dar primazia a uma dhra de adaptação ao meio bra-
sileiro, na 1quail se esipecifi1quem, para os etii'eitos da indemnização, 
as consequendas m::iü.s 1triviaes do risco rque trazem ao nosso opera-
riado as industrias .n.acio·naes, ·e, entre essas conseiquencias é possivel 
silenciar sobre a ankylostomiase, sobr·e o impa.Judi.smo e soibre o mal 
den.ominado molestia de Oar.los Ohagas'! 

ú legis1lador ing1lez, de 1906, a ·qu1e jiá me refor.i , aclhou melhor 
uma Iei insufficiente 1quanto ao numero das doenças profissionaes 
nella esped1ficadas mas 1que aprese•ntasse a precisão 111.eces'Saria para 
evitar., na maioria dos casos, Iitigios nefastos e processos internúna-
veis. 

Ao lado daique:Ilas intoxicações prolf1issionaes pelo cihumbo, ars·e-
nico, phospihoro, mercurio, foi 10igo, porém, co1locando as duas oc-
currencias moI'lbidas mais generalizadas, uma na dndustria ·de tecidos, 
e outra .n•a mineira, equiparnveis perifeitame1nte ao accidente do t1a-
halho: o anthrax e a ankylostomiase. 

iNão e·ra sinão para o anthrax consecutivo á cardadura .Ja lã, á 
separação dos fios, á manipulaçã·o dos couro•s ·e peloles, e .para a anky-
lostomiase, a doença de ha muito conhecida pello nome de anemia dos 
mineiros, que o legislador daquel:la ·élpoca olihava. · 

Mas Já .em 1907 o gover.no inglez n.omeia uma commissão extra-
parlamentar, ;que, com grande celeridade, ouve eI,D /Bradlfort; Hudders-
f-ield, · Shef;field, Hiirmingham, Wo:herJ:iampton, Glasgow, Manchester, 
Swansea e !Londres, o depoill1ento de l59 testemunhás, das quaes 92 
medicos e as restantes pe.ssoas ·directamente interessadas rn:a 1ques1ão 
- operarios e patrões, visitam, com grande actiividade, off;cinas e 

· faln,icas para estudar de perto os ·proce·ssos de trabaJho, e a•presenta, 
no seu :relatorio, uma conclusão designando 42 aifJ·ecções pela comrpis-
são assignarladas como "pi'ofüssionaes". Ante o resultado ·desse i1* 
querito o 1go.vern·o dá uma primeira extensão á Iei ingleza, por ordem 
d·e 22 de Maio de ·1907., extendendo as disposições da lei de t906 a 
outras doenças prolf·issionaes . · 

Em um segundo relatorio da mesma commi~são, de 1,2 de Outu-
bro ele 1908, ella propõe e o governo decreta tres nova'S modilficaçõcs 
á le.i de 1906, e não é ·duvidoso crer qne novas addições .futuras se 
irnpuzeram, com o desenvolvimento da industria, ele modo que hoje a· 
le.gi slação ingleza sobre doenças prOifissiO'n·aes é quasi completa ou 
pelo menos a ma.is liberal ·e ampla quanto a esse rlargo campo de ap-
piicação ou de extensão da :lei ele indemnizações sobre acddente~ d,o 
traha1ho. :A melhor prova d·e •que a ' no"ª legisfação ingfoza s'Obre as 
doenças profissionaes tem dadQ na pratica os mais fecundos resulta-
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rlos. é que o govenJ>o real br:itannico i'á, por diversas vezes, augmentou 
consideravelmente o campo de sua app'licaÇão. 

iA. criipa entre nós não foi da lei. Esta ,foi logo deixand-0 a traz 
a França em materia de accide,ntes do trabalho, ultrapassando mes-
mo a proipria lillgilatena pois o ·leigi!>1ador ibrasileiro pres·creveu de 
uma pennada que, não só as doenças profis'sion·aes, mas ainda as 
perturbações fll'nccionaes decorrentes do tralbalho, ficavam .para to-
dos os e'f,f.e:itos equivalentes ao · accidente. 

!Não me cansaria de salientar essa evidente proeminencia de 
concessões ao o.perario no Brasi'l, vantagens contquistadas .com a me-
dida d·e 15 de Janeiro deste anno, si o decreto 'que a regwlou dvus 
mezes após, não fosse tão omisso. tão pouco adequado ao meio bra-
sHei:ro 'Da .desi.gnação das entfermidades, quer organicas, quer mesmo 
funcdonae's, que iinca:paoitam para a tarelfa obreira o nosso ope-
raria . 

Onde o le.gislador br(JJSileiro foi além - A legislação comparada 
demonstra, de facto, que, ·á ·parte as leis suissa. ing:leza e arge·ntina, 
por esse aspecto, entretanto, ao meno·s t:heoricamente, a.inda inlferiores 
á brasHeÍl'a, a pr·opria Allemanha. tão aibundante e audaz ne'Sse ter-
reno de reformas sociaes., revela.;se por demais estreita no que c-on-
cern·e á .grave •que.stão da reparação dos damnos causados pelas doen-
ças consi dera:das proifi's~ionaes. 

Explico-me. A IAHemanha, que tanto se preoccupou com medidas 
preventivas ·destinadas a ·evitar -0 desenvolv·imento .das doe.nças pro-
fissio•naes, 'nada 'fez até· hoõe q9-anto á sua reparação .. Simplesmente 
para o a:ccidente· de tralball10 caracterizado, como em !França, por um 
aco·n-tecimento sulbito, brutaI. cujos effeitos são instantaneamente ve-
r1'1iicaveis, é ·que existe na Allernanha 1direito do op·erario á indemni-
zação . 

. E' ver<dade que a iAJ.lemanha ipossue u.ma vasta 1Jei de assistenda 
operaria relfere'nte aos casos de doença, prómul1rnda a 15 de Junlho de 

. 18>88 e comp1etada depois peias 'leis de 28 de !Maio de .1885 e de 10 
rle Abril de 189:2. 1Essa'S leis vizam indistinctamente as doenças or-
dinarias e as doenças .prdfission·aes, e nã·o podem por consequencia 
dar a esta·s, ultimas. a reparação integraJ que lhes é legitimamente 
devida. (Les Malai/lies Pro,fessione.lles, deputé J. L. Breton, 1911, pa-
gi:na 104.) · 

iBem aipurado o ,que existe, portanto, na Alllemanha, sobre a re-
paração devida aos operarias victimas .de doenças ad·quiridas no 
exercício da sua prolfissã·o, é ·~ousa muito diversa do re·gimen que a 
re•cente .Jei .bra-sifoira nretende in·augurar, muito inferior porrquanto 
os soccorros que alquellas Ieis ' decretaidas pefo ex-governo imperial 
germanico asseguravam aos deentes eram< de limitada duração, fixada 
de ordinario em trese semanas e não podendo, de lfórma alguma, pas-
sar •de um anno. Além de tudo·, S'i as caixas de doenças, .destinadas 
a fazer face a taes soccorros, são alimentadas, um terço pelos patrões, 
devem, por outro lado, os pro·prios operarias contribuir com os dous 
terços restantes. retirados dó seu salario. 

Estlá a se vêr a jn'ferioridade ilesse systema, comparado ao da 
lei brasi1J.eira. que assimiilou ~quitaHvamente, ·com a maior justiça, a·s 
doenças proifis's'Íonaes ao accide-nte. Ante o principio do risco .profis-
sfona1, acceiÍ.to em toda a sua extensão, ·não se pó-de deixar de 'Collo-
car a cargo da empreza industrial a reparação das enf.ermidades tem-
porarias <>u perma nentes, ad'qnitidils no exercicio d.o trabafüc;i, mui· 



tas vezes n·ocivo, seja · pela sua insalubridade, seja pelos seus perigos, 
seja pela sua natureza incommoda. 

A 'lei b'elga mostra-se tambem acanhada, nesse ponto. !Data de 24 
de· Dezembro de 1903; não prevendo senão a indemnização por acci-
dentes. Todas as ·emendas solicitando. · posteriormente, sua extem:ão 
ás .doenças profissionaes, teem sido alli repellidas. 

A· prime.ira lei italiana, do mesmo anno da franceza, um pouco 
anterior, era de 17 de :Março de 1898. Tambem nella as doenças pro-
f.issionaes não tiveram a sagração foga! que no Brasil as assimilou aos· 
acddentes do traba1bo, embora posteriormente o governo italiano, em 
iDezemibro de 1901, por iniciativa do •Miin>istro Guido BacceUi, insti-
tuísse uma commissão composta de medicas e de hy,gieriistas para o 
estudo do assumpto. 

Mas, por eniiquanto, segundo registani os tratadistas, é que essa 
commissão italiana, do mesmo modo que a commissão de hygiene 
industrial franceza. limitou-se a alf.firmar que "a exdusão das moles-
tias profissionaes do regimen estabeleddà para os accidentes do tra-
balho, pel a lei de · 17 de Março de 1898, .constitue uma grave lacuna. 
que importa pree noher corri urgencia". · 

· As- nrodificaÇões á lei italian·a, de 8 de Junho de 1901 .. o'bra· do 
Min'istro ZanardelH, e pelo decreto de lei de 29 de Junho rl<' 1903, 
approvado pela Camara e ·pelo Senado, do . Ministro Cocco-Orlu. nada 
ade'antaram. A reforma á sua lei sobre acddentes, de 1908, tamhem 
nã-o conseguiu abranger as doe1was pro.fissionaes, porque ainda na 
sessão de 5 de Julho de 1909, da Camara Itâlian -a, o Deputado prod' . . 
Pieraccini, fazia uma energica interpellação direda ao Ministro 
Cocco~Ortu, sõhre a conveniencia do governo intervir •na pr0tecção 
dos operarias intoxicados pelo mercurio e infestados de anohi:losto-
mos, e, successivamente, tentativas semelhantes propuzeram-se na 
discussão dos orçamentos annuaes, até que na ses·são de · 12 de Maio 
de 191 O, aquelle professor, Giolietti, Casalini e Cabrini obtiveram do 
Ministro Raineri ·declarações favoravelmente sympathkas á necessida-. 
de de extend er-se simpilesmente, ás mais graves e mais nitidamente 
definidas doenças de trabalho o principio do risco profissional . 

. Essa breve explicação sobre legislação operaria comparada obe-
dece ao criterio de justificar as modificações e os limites que passo 
adeante a propôr á lista das doenças pro.fissionaes a ifigurar no re-
gulamento da lei. · · · 
. Outrosini, mostrarei a utilidade em fixar-se para o Brasil mn 

"systema mixto", ·que participe do germanico e do inglez, para ga-
rantir o operaria ·contra as doenças pro.fissionaes" · 

Evidentemente recJJnheço que o trabalho e os seus ris.::os cons-
ta ntf's na industria, na agri cultura e no proprio commercio, no qne 
tóca, :i:1o só a accidentes, mas ás possibilidades de aggravo á integri-
rladP physica, á saúde e á vida humana. justificam cabalmente o avan-
ço consideravel, a antecipação do BrasH sobre velhas nações como a 
França e a Italia entre outras. A magnanimidade solici.ta P, facil da 
lei brasileira, extendendo a reparação dos damnos ás doenças de 
origem prod'issional, teve ainda uma amplitude com a emenda, op-
portur;::i e f.eliz, que p~s so a explicar . 
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A emenda Teixeira BranJ<Jlão - Acolillpan:hamos mesmo os paizes 
mais cultos completando a lei ·com a emenda foliz do illustre e ·compe-
tente Deputado Teixeira !Brandão, pela qual ficaram inclui-das, entre 
os effeitos do a·ccidente, além das lesões corporaes, as perturbações 
funccionaes. E' claramente comprehensivel que com ,grande frequen-
cia <> accidente provoque, determinando-as, ou concorrendo como 
causa occasional, serias _pertur'bações do systema nervoso, sem lesões 
organicas, assignaladas apenas . por pr01fundas, repentinas ou lentas 
desordens do equ1librio funccional do cerebro. E todo o amplo qua-
dro desses estados tle nevrose ou ·de psychonevrose que teem rece-
bido o nome de I1Jevroses traumaMcas, ou mefüor de ver.dadeiras 1psy-
choses traumaticas que, nos termos da propria lei franceza sobre 
accidentes, vêm cada vez mais ·obrigando o perito-psychiatra a ser 
chamado, em F11ança, quei: pelos juizes de paz, 1quer pelos triJlm:n·aes 
ou pela ·côrte suprema, quando · na ap·pellação. E' a eventualidade que 
levanta na pratica maior numero de controversias medicas. Envol-
vem pericias e ··contra-peridas psyclhiatrfoas communs, mas parti-
cularmente muito delicadas pela natureza habitual dos estados mor-
bidos em jo,go e pela intervenção .possível de dous factores: a auto-
suggestã·o e a slmulação. 

Na analyse ao capitulo da lei ·que cuida da face medico-legal do 
problema; indicarei a solução conveniente a que .é mister sub1ne1ter-se 
a dura necessidade de dirimir-se as inevitaveis controversias que 
custam montes de factos de psychologia morbida entre · os operarios 
das fahri.cas, officinas e minas, etc. 

Essas pendencias medicas virão ifata1me•nte, de envoUa, de · rol-
dão e de tumulto, com tudo quanto comporta o rlispositivo acima 
frizado da lei de indemnizações, votada em 1918 pelo Congre.sso bra-
sileiro. 

E' intuitivo, .embora nem ·o autor da feliz emenda, o noso emi-
nente co.Jlega Teixeira Brandão, professor cathedratico d·e psychia-
tria da Faculdade de Medicina do Rio, nem o respectivo artigo da lel,-
nem a sua regulamentação expliquem, ou implicitamente revelem 
que vae mais loíl'ge tal me•dida. Até onde chegará a extensão da emen-
da Teixeira Brandã·Õ? Abrange, prote·ge, atira apenas a sua ·CO'bertura 
sobre os hombros dos operarios victimas ·de traumatismos psychicos, 
de nevroses consecutivas a uma explosão, por exemplo, d'e abalos do 
systema nervoso sem lesão corporal, isto é sem qua}quer ferida ex-
terna, sem qualquer lesão somatica, sem 1qualquer doença ou a.f.fecção 
organica produzida pelo exercício ou na occasião do tra'balho? Ou 
cobni tamibern a emenda Brandão ao operar.io dos riscos que ·este 
corre com todo e qualquer disturbfo psychico, ou ner.voso, agudo ou 
chronico. cuja supervenienda, por mais remota •que seja, tiver liga •. 
ções de depen .. dencia na "origem, embora livre no decurso, com lesões 
concomitantes do. accidente? 

Ante a acceitação integral da doutrina do risco prOlfissional, não 
ha a fugir: a contemplação, ·D·O ·caso ,figurado, de um elemento sub-
jectivo da acção humana, não póde retirar á loucura; por exemplo, 
mais tarde remotamente sobrevinda, o caracter do caso fortuito, de 
uma obra do accaso, alheia ao 1funccionamento da empreza, e mandar 
cancellar a concausa, que foi a lesão concomitante ao accidente. 

A. refação de causa e ef1feito entre o.s dous _phe,nomenos está de-
monstrada porque na existencia de um traumatismo antecedente resi-
de muitas vezes a razão . necessaria e &uf.ficiente, para se produzirem, 
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mez·es e annos depois, por condições de localização, de intçnsülade e 
de st1ccessão no tempo, desordens· mentaes ou nervosas. 

tA duração do .espaço intercalar, a independencia •de decurso, 
.provada a dependencia de ori,gem, arreda de damno maior, causado 
posteriormente á responsabilidade do accidente, que inicialmente ha-
via causado um damno menor e insdgniJficante? E' o rriesmo caso, 
para melhor esrclarecimento da hypot.hese, do operaria que em traba-
lho recebe no la'bio, por exemplo, um có-rte insignificante, cu.ia cica-
trização se .faz facilme•nte sem que siquer o obrigue a abandonar a 
sua tare:fa, mas vê, tempos depois, se desenvolver sobre essa cicatriz 
um tumor maligno, um ep'ÍtheHoma, .que o leva á morte. Não é rara 
essa dependencia. As cicatrizes em certas regiões do corpo, so•oce-
tudo na face, labios e bocca, podem vir a se tornar s•éde de tumores 
malign·os. · 

AJilegar-se-lá, no caso adma de alienação mental, ass.im corno no 
do cancer e outros · tumore.s funestos á vida humana, que talvez exis-
tisse anteriormente ao ar.cidentc do tra1ba1ho um estado larvado da-
quelles mafos tão encobertamente incipientes, e que, por isso, essa 
predisposição mor.bida não póde juridicame1ite ser tomada em linlia 
de conta, pois o traumatismo não foi ·causa determinante, e sim ôcca-
sional. Em revide, porém. a esse modo de pensar. poderia retrucar, 
sustenta·ndo o ponto de vista medico-le1gal de Jo:ffrey. O traumàtis-
mo, ainda que ·causa occasional da doença '''.é responsavel por ella da 
mesma maneira que uma companhia de ·estrada ·de ferro é responsa-
vel pelos destroços de objectos mais ou menos fraigeis cujo transporte 
acceitou.". 

Si a vida humana, si o operaria tomado corpo 11m funccionario 
social, a:f1fronta todos os perigos da industria e corre,. o risc9 de ser 
reduzido a pedaços como cacos de vidro, porque a sociedade, ·O Es-
tado ou a empreza •que o toma a servliço, sabendo,. de antemão da 
contingencia dessa fra-gmdade humana, não só possive•l, mas provav·el, 
isto é, a freique•ncia , de predisposição e 'taras morbidas que podem 
ser provocadas po·r um acciodente, hão de se eximir do di::ve'r de pro-
tecção, de so.Ji dariedade, que lhes cabe, de neutralizar os damnos 
assim derivados do risco nroJ'issional? A lo.gica impõe implacavel-
mente' á soc,iedade modernã o d·ever supremo de reconhecer q.ue não 
podem taes victimas do trabalho perder os seus direitos á reparação. 
Seria licito ao esioirito de assistencia domfoante em nossos dias ne-
gar-s·e ao proposito humanitario de remediar, em tempn, áiqnillo que 
um accidente da vida in·dustrial só tardliamente consegue despertar e 
aue · talvez, sem a pedra de toque, de tal sinistro, de tal occurrencia, 
de tal lesão, de ta;I albalo, podia s·er evitado para beneficio commum? 

Para. solidez desta conclusão vou repellir· possíveis sophismas de 
díalectica jurídica com um aphorism·a da propria dialectica 1juridica, 
pois acóde~me á idéa - · outra objecção commum á intolerancia de 
certas juris·prudencias 'ferrenhamente classicas. A justiça, é o argu-
mento que a muitos se afÍJgura poderoso e decisivo, tem que arguir a 
um perito autorizado sobre a solução de um 'Oro'blema me·dico. ma,s 
a resposta que a medicina ·d1á ·á questão acima tanto póde ser pela a1f-
firmativa, como pela negação de nexo enttre o traumatismo e as 
psychoses sem lesão, entre elle e as psychopathias organicas .postertio-
res ao accidente, e que, por isso a duvida não póde motiivar uma de . 
cisão Jurídica, nem póde existir eµi materia de jurdsdicção. 
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:Praticamente redundaria esse criterio em deixar a maioria dais 
questões humanas sem resolução pelo facto da duvida, das hypo-
theses scientifiicas, das divergencias medicas sobre muitO's assumptos 
mão poderem .se traduzir pe1a a'llfirmativa em medicina legal e em 
jurisprudencia. A isso posso res·ponder com a propria diaJectica fa-
miliar aos juri'Stas, transportando pa'.ra o chlreito industrial, para o di-
reito social, a maxima do direito criminal de que a duvida deve apro-
veitar ao accusado. Ante a doutrina do risco pro1fissional, a duvida 
deve aproveitar ao operaria inutilizado. iE' a unica sO'lução huma'na-
mente possivel ante as dubiedades, de um lado, dos fundamentos me-
dicas, e, de outro das ·ex~gendas immediatamente im,periosas ·dos 
textos da lei. 

O grave erro daquelles que impugnam ta.l dependencia Âe origem 
entre certas doenças, de surgimento tardio, e o accidente do trabalho 
que 1figura, na historia anamnéstlca dos operarias enifermos, como 
caus·a, sinão 1determinante ao menos occasiO'n·al, do seu mal, é o mes-
mo dos negadores systematicos da equiparação das doenças pro,fis-
sionaes em geral ao "accidente-typo'', qualifieando-as de consequen-
cia longínqua das fadi1gas 1e insaiuibridades do oflficio. 

Isso, no emta·nto, não quer dizer, que eUas s1ejam uma consequen-
c<ia indirecta, mas simplesmente 1que, via de regra, se manifestam len-
tamente. Quasi sempre, ao contrario, a doença profissional é, como 
bem a1ffirma Breton, uma conse'quéncia absolutamente directa, sinão 
immediata, do proprio exercício da profissão. Muitas vezes mesmo, 
vae a ponto de pon•derar aiquelle Deputado, !Presidente da Commâ.ssão 
de IPreividencia Social na Camara franceza, tal conseqllencia é até 
muito mais directa .do 1que o accidente propriamente do trabalho. 
Este não é devido por vezes, sinã·o it imprudencia ou inhabil:idade 
do o:perario, emiquantó ·que a doença profissionail é, na maioria dos 
casns, totalmente independente do operaria," que, apezar de todos os 
cuidados e de todas as precauções, contra ella não póde se garantir. 
. O risco ·que corre o operaria, é o mesmo; a reparaçã·o, portanto, 
igual. 

Si a lei brasileira acceito'u uma ide·ntiJficação, .a que resis.tem até 
boi~ outras legisfações, carece de importancia a distincção, o traço 
differencial, que ·demarca a doe·nça pro,fissi-onal e o accidente. Dou-
trinaria ·e judiciariamente, em França, magistrados e tratadistas alle-
gam que o accidente, além de derivado de uma causa exterior. de um 
facto subito e violent_o, tem origem · e data determinadl(l, podendo-se 
dizer, com relativa iirecisão, sue cedeu . em tal dia, principiou pela oc-
czzrrencia tal e em tal momento, ao passo que as doenças proifissio-
naes procedem de u:ma c:msa continua e duradoura, muitas 'vezes , 
lon,ginqua . Mas j<á respondi a esse argumento, ·que é o .argumento ma-
ximo da classica jurisprudencia .franceza e de outros paizes contra 
aquella equiparação. , 

A ·exclusão das doenças prolfissionaes, .díz em seu tratado elemen-
tar de f.e1gislação industri-al, !Paul P.ic, professor de ' legislação indus-
trial e operaria na Faculdade de [)ireito da Uni'versidade de Lyon, 
e quasi unanimemente condenrnada pelo corpo medico . 

Desnec(lssario se torna repizar ·quão illogico, injusto, anormal e 
deshumano, é o criterio legal; .que perdura· a distinguir, com Iimità-
ções i·nde1fensaveis, o ac cidente, que os poderes publicas dbrigam a 
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reparar, das rloenças profissionaes, cuja exclusão é ain·da um 'fact,, 
,iaquellas lei!. . 

A grande deficiencia do paragrapho unico do arl. Íº, do regula· 
Trtento. - A medida de assimilação das doenças proJissionaes ao ac-
cidenJe do tra•nalho póde 'ser no BrasU proficua, considerada eco-
n omica e socialmente, si, antes de tudo, essa intervenção da lei apro-
veitar a uma importante questão hygienica, solução que racionalmen-
te sé impõe, n'este momento, a todos espíritos ennobrecidos, não só 
por· altos sentimentos de justiça e de humanidade, como de defesa de 
inter·esses. f.undamentaes da nossa Patria. Quero reiferir-me á neces-
sidade de ·acudir a uma larga aspiração nacional, que poderá ser fa-
cilmente encaminhada pelas modilfieações que ouso pro pôr ao · para-
µrapbo unico que se .iuntou no regulamento de 12 de i'l\forço, ao art. 1 º 
da lei de 15 de Janeiro do mesmo airno. 

A lei aiqui prepara:da. determinava que os casos de incapacidade 
fossem definidos. e· espedficados ·n·o regulamento respectivo. 

iEste foi, no emtanto, infeHz nesse ponto, parecendo antes um 
reguilamento aqequado á industria européa do que ás exige·ncia~ do 
tra1balbo nacional. 

·Logo que foi publicado o reogulamento, em entrevista co•n·cedida 
á imprensa desta ·Capital, reclamei contra a ausencia no ról das doen-
ças, especificadas . como consequencias do · trabafüo no paragrapho 
unico do art. 1 º, do decreto n. 13. 498, ·de 12 de Março ultimo. das 

. tres vrincipaes calamidades nacionaes, inif ecções caracteristicamente 
profiss.ionaes: a ankylostomiase, a malaria e a "doença de Carlos 
Gba.gas". ContPáem-se nos lagares <fio ~rabalho e 01ian'.do para o o pe-
r~ o .campo, a fabrica. as minas .. ª~ constrncç,ões á m::rgem dos 
nos. as zonas em geral de alto - coefflci1fate mo!'b1geno, sao Jogares 
onde se apa1r 0ham doencas, estas não podem escapar da lista das 
doenças profissionae:.. Vale a pena aqµi reproduzir e registrar um. 
topico destacado daiquella entrevista: 

"·Por que, pois, não se éondiciona lógó ao meio brasileiro aêrueIIe 
capitulo da lei para colhermos desde .iá resultados praticas effectl-
vos? A lei em seu regulamento, aii. 1 º, paragrapho unico, enumera 
as doenças geralmente consideradas prolfissionaes, cQlpiando essa 
lista da legislação estrangeira. entre as quaes grande numero dellas 
ainda não existem entre nós pela razão muito simples de que as in-
dustrias que as occasionam ainda não estão creadâs no Brasil . E, no 
emtanto, uma populacã·o enorme de trabalhadores, entregues .. por 
exemplo, a construcções de estradas de ~erro, . como a Madeira-
Mamoré, a obras. como as da baixada fluminense e tanta<; outras· zo-
nas. assli'm paludicas, .iá penetra nesses Infernos, quando· nelles s·e 
decidem a ganhar a vida, tendo por sobre suas cahecas a sentença de 
!Dante. !Perdem toda a esperança de volver com saude, e, quando não 
morrem. de lá voltam, em grande maioria, inutilizados. Assim. os 
opr>r:irios .que 1mtram para ns nossas minas, corados e sadios, voltam 
paIHdos, anemisados, opilados, sacrificados pela ankylostomia:se. A 
esses dous .filagel!os póde ser associada. nas industrias e serviços· es .. 
talbelecidos em zona onde as construcções. a morada' do trabalhad.or. 
está infestada pelo "'barb!)iro'', a acquisição de uma das doenças hu-
manas parasitarias de prqcessos patho,geni.cos mais in·tensos, de ef.fei-
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tos mais µocivos á decadencia or,ganica de cada individuo e á dege-
neração progressiva da raça: "a molestia de Chagas". 

!Não é justo, desde o momento que ante a theoria do risco profis· 
siop.al não póde existir dif.ferença nenhuma entre o trabalhador vi-
ctima de uma in.flammação repentina do sulfureto de ·carbon<;>, por 
exemplo, e a·quelle que se tenha intoxicado paulatinamente pelo 
mesm() gaz, não é justo que, ante essa doutrina que não póde esta-
belecer ditlferença nenlhuma e·ntre um accidente, uma lesão trauma-
tica, ou outra soffrida accidentalmente durante o trabalho, e qualquer 
alteração pathologica de ique seja victima o operario "por motivo ·OU 
em occasião do trabalho" não é justo que dentro desse conceito, 
acr.eito por todos os tratadistas, · se col1oquem, fado a lado das affe-
cções profissionaes, sejam deformações do corpo a•dquiridas por atti-
tudes vic~osas e forçadas, sejam affecções do appare1ho respiratorio, 
adquiridas por inhalação continuada de certos pós ou gazes, -
aiquellas ~ndemias nacionaes, isto é, o impaludismo, a uncinariose e 
a molestia de Carlos Chagas. contrahidas por con·tagio, em circum-
stancias qecorrentes do trabail!ho, quando o operario as venha adqui-
rir por motivo de ter sido levado a trabalhar em zona paludica, 
infestada de ankylostomos ou de "barbeiros"? Não é esse o grande 
problema d.o saneamento de importantes regiões -brasileiras? 
· iPor que a lei não especifica e não obriga logo c:.s emprezarios de 
trabalhos, industrias e serviços, estabelecimentos agrícolas e indus-
triaes, construcções, minas, etc. ·á indemnização por aquellas ende· 
mias? As emprezas tomariam assim, espontaneamente, para evita,r os 
prejuízos •que a reparação dos damnos lhes custaria, medidas de 
prophylaxia social contra semelhantes flagellos. As minas de carvão 
de S. Jeronymo, no Rio Gran·de do Sul, acabam ~ annunciar, no 
relatorio 'de sua directoria, providencias medicas identicas ás da 
missão Rockefeller para debellar e evitar, em suas galerias .subter-
raneas, a propagação da ankylostomiase, lá já existente. O interesse 
do opeprio não está só em que o Estado ou os patrões o soccorram 
em casos de accidentes, mas que aque1Ie imponha ou estes adoptem 
nas 'fabricas medidas preventivas contra a possibilidade de perigos 
accidentes ou enfermidades . . 

O legislador aqui, extendendo o campo de ap•p:licação da lei d~ 
accidentes e condiccionando-a ao ambiente brasileiro, corre ao en-
contro de uma larga aspiração nacional: o sáneamento e a prophy-· 
laxia de molestias perfeitamente evitaveis". 

E' essa ideia, cuja exce1Iencia lancei numa e·ntr.evista, que me 
tóca, agora, justificar. 

Uma b-oa lei de reparação pôde ser . uma lei de prese11vdção. 
Excusado é salientar o alcance da providencia assignalada nos t."e-
chos ttcima. 

A Iei si especificasse pelo menos as tres maiores endem.ias naci0-
naes., ás quaes poderiam se juntar outras, existei1tes lambem entn: 
nós, encoµtraria precedentes honrosos na legislação operaria de di-
ver sos paizes europeus. IP assaria a ser não só nina lei de reparação, 
mas aind~, e, sobretudo, uma léi de preservação. 

· Convencidos, assim, os patrões de que em tudo e principaline,I'lte 
nesse aSSl.).mpto, é infinitame>nte preferivel prever do 'que reparar, 
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'fraíariam de atloptar .n<0taveis meiihora,rnentos na installação de suas 
fabricas, minas, etc., ·e nos s.eus . processos de fabricação. O interesse, 
passando assim a ser um poderoso estimulante, os chefes industriaes 
achariam imme-diatamente. de bom aviso, cuidarem de mel.JJ.oramen-
tos hygienicos, o 1que é de maior impcirtancia para as indu•strias insa-
!Ubres, e numerosos operaj:'ios seriam assim, em grande numero, sal-
vos das doenças, da invalidez e da morte. 

O maximo lnteresse eoonomico, •sooial e mora'! da i;1ação dev·e ser 
este: dar á lei nova o maximio possivel de acção preventiva. 

iR.es.pondenelo, pouco atl'ás, ao argumento mais insistente ·da · clas-
sica jurisprudencia lframceza e de outros paizes contra a e•quiparação 
das doenç·as profissionaes ao accidente, falei da opinião, suscentada 
por Breton no parlamento, ele sua terra, ele .que pelo facto da•quella 
consefquenci.a do trabalho industrial se manifestar ;lentamente, isso 
não querer dizer fque se'.ia i•ndirecta. E' quasi sempre, ·ao contrario, a 
doença pro:fissiona.I uma consequencia •absolutamente dfrecta, sinão 
iommediata, do exercido da pro'fissão, totalmente independen!E do 
operario, 1que, apezar dos cuida·clos e· ele todas as precauções, nao se 
pó ele gara•ntir contra tal especie de risco proifissional. Que differ.ença 
póde existir e1itre o operario 1que em uma fabrica. lidando "ºm nelles 
e pe'fos. com o coiiro de um animal carbunculoso é infectado e 
a1quelle •que >é picado pelo mosquito transmissor ·ih malaria, 1na con-
strucção de umJa estrada de ferro 1em zona paludica? Sabe este que 
essas occurrencias não lhe são imprevistas; lbem sabe de antemão que 
corre risco certo de adquirir, no prjmeiro caso, a molestia terrível, 
crue >é o rnormo. e. no segundo, o impaludismo, o .fla:gelJo devastador 

· dos sertões brasileiros. Bm uma ·e outra hyipothese, a origem e a data 
pode•m ser .firmadas pelo nerito-medico e pnr testemun•bo ·directo. 

fAinda ha pouco, no 'Estado de Minas 'Geraes,, na consfrucç~o .do 
ramal de Montes Claros, da Fstr.ada ele Ferro ;Central do Brasil, no 
Jogar cbrimado Gamel!eira. estava succedenrlo o mesmo que aconte-
cia a principio na construcção da Madeira~Ma1mioré, e succedeu na 
abertura do istbmo do rPanamá . Os operarios, de fóra da:C]'lrnl.Ja zona, 
crne para lá iam, mill ·trabalhavam uma semana, segundo iiiffirmou o 
Dr . .Tacoib de .Souza a um jornal desta capital, depois de . percorrer 
o sertão 1mrimeiro. · 

Defes.a sooial contra as tres p!'agrrs do nosso trabialho rll'ral - O 
govern·o "Tenceslau 1Braz, imitando a lei sobre a ma.Jaria que asse·gura 
ho'.ie na 'ltalia a distrilbuição .gratuita ·da quinina como meio prEiven-
tivo e curati<vo ·da malaria. promulgou um decreto sill)ilar. As lei,S sa-
nitarias cornmuns •conceden.do aos pobres a assistencia medica ·domi-
ciliar têm siido completada~. em alguns paizes. pela lei de se·1rnro co·n-
tra aquella ·doença, garantindo um.a i. ndemndza~ão .ás voictimas do 
mesmo mal. Seria uma nova maneira indirecta de encaminhar os ca-
pitalislas, ··detentores de terras paludicas, e o Estado, para . a via de 
melhoramentos hydraulico1s e agrario·s, na luta contra a miseria ma-
terial e inte'1Iectual dos trabalhadores ruraes. e as•im dar combate, em 
muitos pontos do territorio nacional, a uma das nossas dolorosas 
pragas sociaes. · 

· 1A malaria ·como a ankylostomiase, como a doença de Chagas, 
são entre nús doenças prqtfissionaes e sociaes ; Tanto é isto ve·rda.de 



que, 1quando se falla de suas causas, não ha hygienisla, medico ou 
engen'heiro-sanitario, que se circumscreva a considerar isoladamente 
o elemento in1fectuoso malario; o verme da uncinariose; ou o barbei• 
i"o, o insecto inoculador •do parasita da ulirna daquellas doenças, 
mas uma série de coefficientes efünicos, anthropologicos, cosmo-
te'luricos, economicos e industriaes. !Basta pôr em rele·vo que são to-
das ellas doenças determinadas no ambiente do tra'bailho, e cuja pro-
pa:gação depende da pobreza ·do alojamento, da miseria organica, das 
fatigas do tn1.'balhq. ordinario e, por fiim, - da pro1pria i:gnorancia do 
operario rura1l, ·da i'ndolencia do capital latifundista e em par'le a.inda 
da incuria d0:-'Estado. · · 

Por tudo isso no Brasil aqueHa trindade malefica, pelo seu du-
plo aspecto de doença social e profissional, deve dar direito aos 
operarios doentes ou por· ella ürntilizados de gozarem da indemniza-
ção cabivel as doenças pro:fissionaes. 

Póde-se allegar 1que .creando novas obrigações e onus para as 
c1asses capitalistas e sobrecarregan.do pesadamente a industria bra-
sileira, sobretudo a nossa agricultura, a repercussão economica dessa 
n~edida seria uma nova causa de miseria para as populações ruraes. 
Todas aquellas doenças, fillhas da miseria e da ignor.ancia, de filhas 
passam a ser mães de no'Va miseria, de emibrutecimento e de degene-
ração da in{eliz massa proletaria onde ellas reinam. 

Relat.ivamente ·a prophylax.ia de taes endemias é extre:mame·nte 
1fa cil, barata e segura . 

As minas européas não estão, como as da Am::orica, isentas do 
ankylostomo. 'Existe de ha muHo, em certas minas da IAllemanha, da 
Bel.gica, da Ho1landa, da Hespanha, da iFrança, da Austria-Hungria; 
da Russia e da ltalia. 

lPois bem, em .doze annos, de 1902 a 19·14, a Hol1an·da diminuiu 
a proporção de mineiros afif.e.ctadas de 25 . para tres por cento ; a 
Belgica de 212,.S a meio .por cento; e a Allemanha de 16,8 a 1,7 por 
cento. 

!Nas minas brasileiras, como nas minas de carvão de pedra de 
iP.inghsiang, na provincia de Ki::mgsi, da China, a proporção dos 
mineiros ataca:dos •é de 80 a 8'5 ·por cento. A humidade e a tempe-
ratura elevada nas galerias são favoraveis ao desenvo•lrvimento dos 
ovulos do "ankyilostomo". Os venmes não se .propagam ·do corpo de 
sua victima. IMas esta ao defecar deixa esp alhados com seus excre-
mentos, inlfestando o sólo das galerias, - ovulos daquelle pa.rasita. 
Meia duzia de triviaes medidas de precaução san<itaria são bastante 
para poupar.em o operario das minas, que se contamina, 1quando o 
chão não · é protegido, com os venmes do terreno, os quaes penetram 
sobretudo na p elle da planta ·dos p.és e, uma vez no organismo hu-
mano, vão ter ao intestino onde se ele.penduram e permanecem · como 
hospedes, passando a ·empo'brecer a vida do trabalha.dor até Ievail-o 
aos extremos do ataque de opilaçào . 

Os inglezes, no dizer ·de t&franio P eixbto e ·Graça ·Couto, resumem 
com espirito essa prophylaxia des·en!hando uma bota ao lado de uma 
latrina. iE' o patrão providenciar so'bre a pratica hygienica, estricta, 
ele •não consentir que o.s operarios confiem as fezes a terra ou ás 
fossas, .de onde possam ·ellas derirvar, ensinar a eliles. cuidados cons-
tantes com as mãos, e fornecer calçados ao mineiro, ao trabalhador 
de tuneis, ao lavrador dos campos . 
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E' essa a doença do tra<balhador, do lavrador, do operaria de 

cujos braços tanto precisa o Brasil para i>rogredir, tornar-se forte e 
rico, e de que infelizmente, em algumas regiões da nossa pátria,, 
so'fifrem 80 o[º da população operaria nacional, rural e ur<bana, segun-
do os calculas do Dr. Belisario Pen na e · da missão Rockefeiller. 

A mesma ordem de considerações poderíamos levantar quanto 
á malaria ou im:P.aludismo. A prova de que a solução do iproblem.a 
não é tão dit1ficultosa, .está feita com dous grandes exemplo•s bra-
sileiros. Na construcção da estrada d·e ferro de 1Madeira a Miamorié, 
levas e levas de traibalhadores .não chegavam a trabalhar uma semana 
diz.imad_o,s pela malaria. Postos em pratica no s·erviço sanitario dessa 
estrada conseilhos pautados por uma grande. autoridade m edica o :fal-
lecido Dr. Oswaldo Cruz, "' os resultados cabalmente confirmaram 
as previsões, proseguindo com prospero · exito aiquella obra de tanto 
alcance para o desenvolvimento de tão vasta zon·a do septentrião 
brasileiro e cu\ias con.sequencias, na vida economica ·do Brasil, j1á fo-
ram comparadas ás da abertura do canal do ,Panamá. ·na dos Estados 
Unidos . " 

Outro caso igual é o be.Jlo exemplo que nos deu o !Dr . Carlo ~ 
Ohagas, herdeiro do patrimonio scientifico de Oswaldo Cruz, com ·o 
saneamento das margens do rio Bicudo, em Minas Geraes, onde~ a 
construcção de uma estrada de ferro depende·nt.e da Central, custava 
tambem anteriormente grande sacri.ficio de vidas humanas . 

•AJ.ém das verminoses 1que diminuem de muito a capacidade de 
tra'baliho do homem, da malaria cujas devastações são conhecidas, a 
lei podia ass·egurar o trabalhador nacional 1quanto á molestia de Cha-
gas. Essa molestia .que inutiliza familias inteiras em vastas regiões 
de Mi nas :Geraes, sobretudo onde é pasmosa a quantidade de cretinos, 
victinrns da referida molestia, dos municípios d·e 'Pirapora, Bocayna, 
Montes Claros, 1Grão !Mogol, Diamantina, Rio Pardo, etc . depois .ae· 
inutilizar um homem não tem mais cura, sendo entretanto, extrema-
mente ev~tavel, desde que o industrial proteja os seus operarias, não 
permittindo que · e'lles durmam em choupan·as, sobretudo de argila, 
casas enÜ1ipada,s ·de barro, em cujas anfractuosidades vive o ihsecto 
inoculador. do ag·ente da molestia, em Minas conhecido pelo nome de 
"barbeiro", no Rio Gra\]de do Sul pelo de "chupão" e noutros . Esta-
dos "furão" e " chouparlça". (Trfotoma megista). 

IO cara.cter visiv·elmente pro.fissional dessas rnolestias quando con-
trahidas pelos operarias, no exercício do seu trabalho, nas minas, 
construcção de estradas de ferro e de portos, carga e descarga de na-
vios, usinas, fabricas, officinas e outras emprezas de transporte, loca-
lizadas em zonas perigosas, não póde ser posto em duvida. · 

IE' de toda a necessidade comprehendel-as numa legislação com-
pleta sobre as doenças .pro:fissionaes e•quiparaveis ao accidente do 
trabalho. · 

'Üutr'ora, no 1Brasil, no tempo da ·escravatura - "como o negro 
fazia parte do patrimonio era tratado com o interesse e a attenção 
que lhe merecia o capital, e o alojamento e a nutri.ção preoccupavam 
o senhor pelo meào de compromette.r, arruinando a vitalidade do es-
cravo, a sua propria fortuna. " 

Póde lá, então, uma lei de protecção, uma lei de indemnizações 
sobre . o accidente do trabalho e doenças a elle equiparaveis, consentir 
que a·s ehe.fes industriaes, como os fazendeiros, ··que se preoocupam 
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continuamente com o bom alojamento dos cavallos, dos bois e dos 
por·cos'', esqueçam os seus trabalhadores? 

'Responsabilize a lei os patrões por aquellas doenças profissionaes, 
e outras identicas, até o ophid.ismo, por exemplo, cujo dizimo mor-
tuario Graça Couto e A'franio Peixoto estimam no Brasil inteii:o em 
5. 000 trabalhadores ruraes e cujos accidentes sobem a cerca de 
20. 000 por anno, •que a multidão crescente de impaludados, de opi-
lados, de embarbeirados, etc., decrescerá e o interesse dos empre-
zarios lhes dictará não es1quecerem o homem - o maior capital na-
cional. 

O legislador brasileiro poderá contar talvez pelos dedos da mão 
os casos, rarissimos entre .nós, dos envenenamentos acima especiifi-
cados no paraigrapho unico ·do art. 1 º da lei, como paradigmas de 
doença profissional. ao passo que de mão na consciencia ha de lhe 
doer, ha de ilhe a•UHgir o pavoroso quadro de milhares de victimas 
do trabalho em logares putridineos do paiz, onde em proliferação en-
contra o operario os ,germens da doença e da .morte. A aspereza do 
trabaliho 1n·essas re.giões, a hostilidade do meio 1que "detem o braço 
dos operarios, o açoite das !febres que os dizima como varre, na phrase 
de iAJoysio de Castro, a metralha da guerra", - deve merecer_Jtntes de 
quaesquer outras doenças consecutivas ao trabalho, a attenção da 
Commissão de Legislação Social. 

Si as construcções jurídicas não devem ser creações de logica 
pura, si não dB'V·emos reduzir o nosso papel a copiar das leis indus-
triaes de outros paizes lista de doenças •que ainda não se enquadram 
bem 1na vida das nossas officinas, .fabricas, minas, etc., formulemos 
com melhor · applicação aiqueille paragrapho adequando-o ao momento 
e ao meio brasileiro, para ser e.ffectivo o bem relativo que o legisla-
dor 1propõe no · primeiro artigo da .lei. 

rüs regulamentos de administração pubJica relativos a essa ques-
tão, como o de 12 de Março ultimo, poderão acabar com uma odiosa 
iniquidade de certas emprezas industriaes que matam pouco a pouco. 
inconscientemen~ talvez por parte dos chefes industr~aes, seus tra-
balhadores, quando poderiam evitar, com alguns sacrificios in!signifi-
cantes, a morte desses operarios. 

ICaso não se .faça essa imposição precisa na lei, esses patr~s nada 
deverão ás suàs victimas, uma vez que é a propria lei que to~alfiTente 
se desinteressa do caso. 

!Não tenho · espaço para meHlor desenvolver a importancia pra-
tica de um "systema mixto'', no qual o regimen ·de seguro a adoptar-se 
tivesse applicação· medico-legal, não só para as doenças profissio-
naes, comparadas ao accidente, •como para todas as doenças que in-
validam o operario . !Participaria esse regime·n do systema a.Jlemão 
(seguro .global .de todas as . doenças, e, portanto, implicitamente, as 
profissionaes) e do systema imglez ou "systema de lista", consistindo 
no .seguro operario sómente contra certas doenças prolfissionaes. O 
plano é do prO:fessor Pierracoini e foi exposto ao lParlamento italiano 
por esse illustre par<lamentar e notavel hygienista. Obedece a uma 
divisão, muito simples, das doe·nças adiquiridas no trabalho, em que 
elle chama nociva toda aque.lla industria ou genero de trabalho que 
de qualquer modo possa ser prejudicial á saude de 1quem trabalha, 
abstra'hindo.-se tudo que entre no acciderite, e só tocante, quanto 
possível, á•quillo· que ém liriguagem estrictamente medica se chama 
"molestia" ("doença") . A industria e os trabailhos nocivos subdiv:i-
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dem-se em tres grupos: insalubres, perigosos e ÍllcOJnmodos. O segre-
do da divdsão está na indemnização proporcional ao risco morbiigerro 
passado de · estado de potencialidade ao de realização e1 c©nseguin-
temente, "a maior risco - maior, portan,to, quantitativamente e qua-
li.ificaruente, - deve corresponder da parte da industria uma contri-
l:)uiçi"io mais forte" do patrão para -os fundos da caixa de seguro con-
tra as doenças, a invalidez e a veJhice. Ha com eiffeito, nas industrias 
perigosas, uma condição rnorbigena, em estado de potendalidade per-
manente. Esse processo torna posswel uma ap'plicação mais ou me- · 
nos equanime, razoave.l, pra·tica e eif1ficaz do seguro contra doenças, 
de accórdo com ·a ·crualMade do trabalho e a natureza da molestia, 
ou .seja em razão da int/ens<idade e de qunlidade do risco profissional. 

A conti•nuar, p01,ém, o systema actua1l de indemnização da lei, 
que abran1ge sómente as doe·nças elquiparaveis ·ao accidente, prefe-
rível é o "systema de lista'', usado na Inglaterra, e onde se determi-
nam _as doenças prO'fissionaes. Proponho, ainda assim, si prevalecer 
este ultimo aJvitre, que esta Commi.ssão man·de, então, incluir no pa-
ragraplho -urnico ,que está junto ao art. l° da actual lei, as seguintes 
doenças, além das que já figuram no mesmo paragrapho correspon-
d·ente do regulamento: "o impaludismo, adquirido em trabalho ·dos 
campos e do sertão, ou de zonas declaradas palustres; a ankylosto-
fni,ase, quando adquirida pelos que trabalham na terra, em arrozaes, 
minas, ceramica, 'fabricas de üjolos e ladrilhos; a "molesliia de Carlos 
Chagas", para o operaria rural cu;io trabalho o oibrii.gue a· dormir em 
choupanas, sobretudo de argilla, onde vive o insecto inoculador do 
agente dessa molestia; o mormo (estabulo, etc.); o carbiznculo (pe.llos, 
pelles e couros); o tetano; a in,s.olação nos trabalhos .do campo (agri-
cultor, silvicultor, jardineiro, jornaleiro); o golpe. de calor (nas forjas 
e ifornos metallm1gicos, machinistas, etc.) o caixonismo (todos os tra-
balhos exigidos no ar comprimido); as dermatoses profissionaes (ma-
nipulação de substandias causticas, irritantes ·e corrosivas, e ó ophi· 
dfs.mo, a ·que adma toquei de relance, (nos roçadores de mattos e ca-
poeiras, onde abunde a jararaca, a causadora de maior numero de 
accid.entes, e no agricultor dos campos, a cascavel) . São as prin'Ci-
paes ao lado do .saturnismo, mercurialismo, arsenici.smo, suJlfocarbo-
nismo, hydrocarbonismo, etc., que desde }á devem merecer os cuida-
dos do ·1egisfador brasileiro . 

AO AR'l'. 2º 

§ 40 - Oontradicção enfre o parag.rapho 1rnico do arl. 2º, e o 
ar( 1º da lei 

O paragrapho unico, que o regulamento n . 13. 49.S, de 12 de 
Março dê 19·19, juntou ao art. 2º, abre uma Pesalva necessaria e per-
.feitamente colherente com as modificações •que, respeito ás concausas, 
a caibo de suggerir ao art. · 1 º da Jei. 

iA. corriigenda que ahi o regulamento faz á lei, importa, de facto, · 
em acr.elitar e admittir, como doutrina firmada, a idéa de que a força 
maior nem sempre é unicamente a causa exclusiva do accidente, m·as 
concurrente. Ond·e a lei manda excluir a responsabilidade do patrão, 
o paragraphi:> unico do art . 2° manda abrir ·uma excepção, e, assim 
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récailhece como factó perfeitamente indemnizavel o risco que o ope-
tarit> êotte erti cdnse;quencia da concurr.encia de causas na produc«;ão 
do accidé'nte. 

IP·elõ texfo é pelo '~~p irito dos ai-ts. 1 º e 2º, o patrão não é res-
ptHlsavel quando o acddente é devido a utn caso de força maior, ou 
dolo da propria victi n_!_a, ou de extranhos. 

. O dóló de eslra11.J1ós - Não se sabe si a iei se re!fere a terceiras 
pessoas . extranhas ao serv.iço da empreza, ou si é compreheiisivà, 
n·ão só dellas, como dos companheü-os qile tfaba1ham com o opetario 
victimado . . 

O relator da lei na Camàra, nosso i1ltistrado collega Andrade Be-
:Zerra, entende pelos esclarecimentos qeu nos terti fornecido e tem 
tornado pu):>ilicos pela impreiisa, que a doutrina é vaciílànte na t~r
ceira' hypothese daqueHas circui11sta·I< c·ias ·excludentes da responsahi-
liidade patronal. A ten deli eia par·ece ser, escreve eile, "para reco-
nhecei" irídemnizavel o .accidente por actos d·e terceiros ou compa-
·nheittJs, setrnpte que esses actos tivereli1 relação com o trabalho, e 
que, · fies.se sentido, deverá ser interpretada a lei bràsileira, tendo 
os juizes · ~iberdade na apreciação das eircumsfa n cias que occoi'rerem 
erfi e.ada caso" . 

O magistrado que substitua o legislador: jurisprudencia a 
Magnaud. 

!Dando .parecer sobre uma emenda apresentada em terceira dis-
cussão, pelo ·nosso illustre coille-ga Sr. João Pernetta, assim se rp.ani-
tfestou à Cmrtmissão de Legislação Social. (Diario do Co·ngresso, 12 
de iDe~em•bro de 1918): 

"'À emenda inclue ·entre os aceidentes indei1inizaveis às causados 
por aclos dolosos de estrart!hos, o ·qlie é demasiada, por;qu~ em taes 
ca·sos t1ão se dá o risco ·es.peoial à que es·bá su~· e ito o operario cu'mo 
prafissjonal. mas co·mo homem. . 

'E' o 1~isco ·comniuh1, 1que não eleve en trar ·no r eg.imen excepcional 
(?) da lei." 

'Pelo iqüe a lei, 'POrtah'to, determina, o patrão, para eximir-S·é ela 
responsabilidade, deve provar que o accidehte foi devido a üm acto 
doloso. de terceiro ·e, então. a victima ou aos seus reptesentantes não 
resta outJ·o caminho sinão o direito ele proi:twver·em, segundo as i'e-
gr•as ·de dire ito corninum, a acção de indemnização. Só dessa fórma 
·O térceiro ou -extranho que fôr ju,Jgado resJ)ohsaveil seriá obrigado a 
inde·'!lnizar integr'alrnente o damrio cat1sado, sem prejuizo da àcçàõ 
crim'.lnaL E' o que diz o a·rt. 2'4 da le:i Ii. 3. 7;24, .cJe 15 de J,ahciro 
·uitimo: "iA pr,esente iei não exclue o procedimento criminal, ;1·os 
casos previstos em direito commum". 

fP.aul Pie, autoridade . clã maior e·minencia: neste assumpto. mos-
tra ·que a maioria das legisfaçoes estrangeita·s não isentam da respci1'1-
sabilidade o patrão, 'quando o accidente é produzi·do por dólo de 
terce:iro, ma.ç sóimenle quando o é por dólo da 1wopr1ia vidfima (Lé" 
gislation industrielle, pag. s,6:9) . • 

O Dr. Arauijo Castro, commentad-or, em traços breves, da lei 
e Urrt .dos otganizadOr·es cfo re~peCtivo regulamento offidal, refere-se 
simplesmente a pessoas extranhas 'ªº serviço da efn·preza e o Relator 
Bezerra r.ntende 1quc a lei fazendo exclusão dos factos inteneionaes de 
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t~i:c;eh:ns, dei:içou çlaro . que comprehende os causados por actos de 
c;q~p;fp:Q.eiros da :Victinia ~ O Dr. Eva,risto de JMloraes, que !fez táinbern· 
ligeir'os · cóni11úerifafiós 'ª lei bra.sHeira, suppõe igualmente, que' 'a ex-
Pressão "extrçmhos", unica empregada "Jna lei'', é comprehensiva . i;'ão 
§9. ~~1! opernri~s que trabalham com a pessoa . yictimada, cónfo dos. 
mdi'v1duos ameios ao trabalho. - . 

•Convém - a nossa ICommi.ssão firmar definHii.vo ·juízo para Ós reto~ 
ques convenientes ao art. 2º. . _ 

Evaristo td!e Mom·es vem ·conifirrrnando .úgualmente a citação •aci-
ma de \Pie, com ,palavrais1 d'O maigistflado tLo·ulbat (T11ai:té sm· ·le . risqwe 
pl:ofis"sione•l, 3• .. :ediçã'O, 1906, rpag. 1198 e 199) e ido' volume ParodJectieis. 
{l)àp.çaises, rpag. 597, demonstrando que "a orlbita de -a\l):pl'icaÇão do 
principio do rÍSCü •pl'Olfi·ssfona[ 1tende :a ·Se ,aJ.argar, e que, juriSp\fllldlen-. 
çia1mente a :expiressão "aocid·entes do .tratballho" v·ae iganhan·d9"em ex-
~ensão o que perdie em ;precisão." . · · 

, .J\si~ 1im, 1para . dar a~gcms ex.emp:los em lque, 'ªº con.trario daquene· 
p•afú:er, d.O ·aimo rpassadri, da ,.commiSsáo ·de ·Legis11'ação Social, os 
ti;itb1unaes, applicaram a ~'ei i:fav·omvelrnent1e á ipretenção da vicüma,, 
c;:on~edendo, ;portanto, a re,paraçã<> pecuniiaria, nairra ·.aqueUe advoga-
do ·<;i's se•guintes .casos: ide um O:perario, victim•a, no l'o:gar ·e n·a, occ.asião 
1dlo tra1ballh.q, ·de violencia praiti.c·adia ipor um éomipánlheiro; ·de um· oii-
t'.ro opera·ri.o ferido quando, no · inter.esse . do rpatrão, de d1usfas ·ooser-
vações de um companlheiro ·de fraba:1ho, defendia o s.eu ·\'heIBe; de um, 
t.erceiro ·Caso, ü de rum ·",•oa-i.xa'', o qual, 1por moHvo de discu.ssão, [pro-
vooada tpelo pagamen.to a que estaivá procedie·rudlo; foi :fed.d.t). . . . . 

. , . ü oaso unico, portanto, de dólo, 1qri.e não se presta a duyidas, é 
o dólo da pNltpria vicüma. · , :k 

· Esi~1e , sim, não mérece discussão, .po1r1quanto a idéa .de ·riscp .. é, 
por ·definição, exdusiv•a a.e .qua~quer elemento i.ntencional., iA, irrepa-, 
mlbilidade de ll!m aocidenil:e resultante 1dle um lfocto irnterrcfonail da vi-
<;:Üma.''é, ·evidentíssimo; cons.titue .1ado 1que, ,pnr •equidade, a •Iei não 
ipoderfa nunc•a ben elfidar . De actos i:llicit6s 'não póde idec0;rrer ne-. 
n:hUm ·eflfeito juridk·o, segundo . as r.egras ·.communs do . diréito. 
, . Não parece -crível, mas ha 1positiivamente, anitúdo, "pei>:so·as . que se 
á,triam de um andaime, .que S·e 1pr0Jectam ·deibaix·o ·de um veihiculo, 
aut0;1,noveIT, por exemplo, \PaT•a 1fa1voreoer .. terceiras 1pessüas, · ' ~.siposa, 

. :i;nã·e; amante, filhos, ás .vezes, e, outras .c·qm o uni-e.o proposi.to, uma. 
vez esca·pos, de arran•carem ·dinheiro a·o1s• ipro1prietarios do vehicu]'o 
óu aó dono ou empr·eil~eko de oibr•as. 
. · E' o intento :riTáo ·de · 1e'sar, l'intenzione di 11mocere, a in:teiição 
damninha, o dólo criminal apezair 1d!a inte-nçã10 ihu.manitari>a de iarvo-, 
rece'r, muitas ·vez.es, no primeiro . .caso, terceiras .pessoas . . .. . , 
. ·soibre dóJ.o d'a vid:ima, fh.a ainda uma occur.renda, não muito 
rara nas :faibricas: o suicidio do op•emrio. Náo ·acarreta 'ª ·reSJponsa-
bilidade do ipatrã·o, ,,1egun'do .Cesare · ·Ba1di, reforido po,r Araujo Cas-
tro, aind1a que .es·s·e suiddio seja :o .. resuJta1dio de •a'1ienação rnenita~,' 
saivo si es.ta j1á é .cons.eiquencia tdle um acódenrte do trabalho .. ·· 

.Casos em qize a força maior d,eixa. de ser forç.a malion . - IÁ' ou-
tra . ex1ceipção que 'ª lei abr'e ipara e%cluir a responsalbfüdade do pa-
trãio, são o.s acci dent•eis1 1por oasos de !forç.a mafor. · 
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fPrescreve, JPOr·ém, a corri,g,enda .tdo·. '!'eguàarrnento a que me repor-
tei a'Cima, que não consi'i-tue f oT'ça maior a acção ·de if,orças naturaes, 
quando oocasi,o:nada .ou aiggravad·a JP·ela instailação ·do ·estabelecimen-
to, ;peia nartureza ·do serviço ou p;efas oircums,t<11I1Jcias qUJe effediva-
mente o cer:carem" (iJiettra do para.graipho un1co do art. 2°) . 

Que· é isso sinãü o .reconilrnci.menfo e ·a -.extensão ·das rnlações ·de-
~erminantes idas !lesões, decorif'entes do. aodde·nte, e a que -o rprOlfessor 
Borri, na sua lnf ortiznistiea Mul!ico-Degal, do TT'ataJdlo d1e IMedi'Cina 
IS.Ocial (volume San~dra,de P:hY,sfra, .soib a tdir.ecção do ,p•mfesso1r A. 
OeHi) .c\lmma "a irnsruJflfici.encia idos pro:baibilissimos eitiologioos" e a 
avaliação dos "p1rOJH).rdom1.U.srnos das .concausaisi", euja 1conterrI1Plaç·ão 
pedi no art . 1 º da nossa Iei? 

São peflfei'tamente eiquirvakntes as duas noções. ! 
. . Não pó-d,e, 1dle 1certo, o i·nhriito ,proteotor de u!IIla lei ,eisipecial como 
está, ter el'asticidad·e a ponto de l'e1"p·onsrubilizar o paltrão, - -0 que 
ser1a iníquo, - ·quan·do a causa unü:-a, e:vdusiva, ·de um .aiccidente do 
lfrabail1ho 1fôr 1um .caso 1dle força· maior. O rsico, aqui, que corr.e o ope~ 
rario, não é um risco da frid,ustria. iE' 'ª'ntes um .J'lis~o da natureza. 
O ac'Cidente 1que depen1dle si1mpille.<>melllte .d.o acaso dais1 iforças na1'uraes, . 
tl'ebeldes e im,I!_revis<l:as, temip·esltade, raio, cydone, inuntdação, n:aulf1rfi; 
gi.o, incendi10, :terremorto, não rpóide, com .eiflfeito ser ·Cons1deracfo .effoi-
fo damnos.o ida industri.a, . 

Certos trata·distas cJhamam esses c·as-01si de 1foirça maior 1c1e ordem . 
phy·sica, diiflf.er-enciand·o-os dos ·C1hama1dos por .elle·s ca·sos de. forç·a 
mai1or de 011dl. tm moral: a inrvasão estl'an1geira, a guerra -civil ·etc . . 

Quando, ·entnetanto, não 1é 1s1irnp~esm·enite ·a lfolI'ça :ma,io.r a causa 
exclusiva d·o .ac.ci:d:ente, mas concorr.e, no caso da lf·aisca e1e,ctriica, a 
'exis.tencia na _f rubric,a ou ·offidna 'de meta-es ou coT1pos 'borts condu-
clor·es de eJ.ectridda'de no caso de .inundação, o seu incremento 
,p.ela falta• de 111n di1que; no ca·s·o da acção· destruidora 1dle um venda-
val que .Iev·anta um follhado, o d·esabamento !favorecido p·ela má ·con-
s1rucção ou má eonservação ·da 'Co'berta td·a .faibrforu o saioriificio 1do-s 
operari.os, em hY'po1!hes·e1s' taes, i•rrI1Purta em um ·1fa6tor p,er•feitamenlte in-
,demn izwvel. A acção das forças nafuraies foi, aiqui, ·aig1gravada ou oc-
oasionada, derviido á installaçã'o d,efeituosa do estahelec'imernto; á na-
tur·eza do :sier:viço ou :ás dl'cum&fandas 1que o ·ceric·aram . 

. E' 'ª hypoltJhes,e, taunbem fi1giurada ·po-i· 1Piic, d1a insolaçãio, que, por 
si ·só, não constitue accidente do .trabalho, mas revi,stirá .semellhan-
te ·característico .si o trabalho 1iv,er· 1contri:buido para ipôir em acção 
a' força natural ou agigrav;ar os ·e<f\feitos caJ.ori1ficos 1d/os raios so:Jares. 

O ·m esmo J'em!bra Vitbe,r1, ,quanlto á cori,gdação . O mesmo ·com o 
operado siid·emdo 1unto a postes e !fios tele<phonicos, ek., 1quando 
cibriigado, por f.orça das suas occüpações, a sup,portar uma tempestade, 
.acompanhada de correnites ele·ct!'icas atmos:pihericas que facilm.ente 
;podem electri<zau', 1dle manefoa iperi1gosa, a'que!Jles ap[parelhos . 

. A ·exip1osão .do 1grisú é Hm ·caso de força maior, poném, pro,voca-
do pelo lfa'Cto da ex[p1osão, inhef\enlte, JP-Ortanto, ao trabalho nas mi-
nais-, ·sem o 1quar ess,e gia1z ex'plo.s.~vo que se irnfil•ka, 1ás vezes, nas ·ga-
leirias de ex:tiracção ,dia .carvão, não se ·ernUam1maría, produz~ndo graves 
si:nis.tr-os . 

. Tomou com acerto a ·esfas ·ck.cmmsfancias, os elem:ento.s que im-
pol'tam á .ques·tão, o texto do p1ara1gr.ap1ho uni.co do art. 2º . 

Aiqui é a lei 1que 1deve g.er posta de accôrdo com o regulamento. 



- 52-

A:O ART. 3º 

.S. 5.º - A industria manufacforeira em domicilio 

"Art . 3.° São considerndós Olperados, J)ara o 
efifeito da indemnização, t()dos os indiviiduos, de 
1qua1lquer .s.ex·o, maior,es ou inenor,es, uma vez •que 
lr·aiballiem por iconta 1dle outr·em nol!> seguintes ser-
vi.ços: construcções', repa.rações e ·demolições de 
•qual•Qluer natur·eza, 10011110 ·de 1predios, pontes, estra-
das 1d'e ferro e de rodagem, li.nlhas de :tramways el'e~ 
ctricos, rêdes d.e esgotos, de illuminaçã10, tele.gr1a~ 
phk:as e tel~pihonicas, lbem ·como na cons·ei,vação de 
todas essas con.s.trucções; ele tr~nspome, canga ·e des-
ca·rga; e ·nos esfaibelecimentus industriaes e nos tra-
1halho·s ag.ricolas em 1q.ue se e1ntpregue:m motor.es in-
animados." 

P·er.correndo as :legisfa·ções, encontram-se J.eis como a ·~nin.ceza, 
que usa, no artiig;o co!'reS!P'Olllcllent.e ao art. 3° d ia nossa, das ex1Pressões: 
operarias, empregados e ap11eind1iz,es. 

O operoso 1Il.el'at0ir do ultimo P'ro1j-ec:to, que enti'e nós se conver-
teu em Jei, .considerando a questã·o antes no ponto de vista juddico 
do que social, aciha demaziada aque.Jla esp•eciificação, ·e J>Ondera que 
a situação jurídica dos upe1·arios, a:p'l·eJ11di·zes e empregaidlos na ind1us-
tria, 1s1endo identica, preiferiu a 'lei ibrasilúra •evit!a1r •a tautologia da le-
gislaçáo ifranceza. 

D-alhi se deixa entender que, segundo a ex•pressão da n.01s1sa lei, 
ficarm, desde logo, com1prelhendÍJdlos, insophismavehnen:te, no regímen 
dlos s·eus beneificins, todos• 1a1queHes que .exerça1m trabalho, a tiltulo one-
ros·o, gratuifo ou de apren'di2la•g.em, de mo·do permra11ente ou proviso-
ri·o, por icoJ11ta d·e 1quem eXJplor.ar quakruer das industrias ou serviços 
acirrna ·enumerados. 

O opera.rio, •porém, não te1iá .di1r·eito ,á indemnização a não s·er 
nos .caso.sr em 1qrue Íl'aibalrbe, fóra de sua haibitação, nas industrias e 
serviços mencionados. 

Fi•cam, desse m01d1o, cJ.aramen:t·e exca.uidos aquelles qu~ rtraibalha- . 
rem, embora por conta d e 'Outrem, ·na sua :p1rop,ria cas•a, ainda (1uan-
do ,essa esp.ecie de trarhalho aSl!':'Uma todos os caracter-es da indústri1a 
manufadureira 'em domicilio. 

Não sei ;por 1que deixou a lei de ibeneficiar o traiba·llhado r, na ul-
tima hypothese p•elo m enos. · 

Tanto .gua.rda a lei esse intuito ci'rcu1rnscri:plto ,que o s•eu aut'or es-
creveu explican•do a exclusão do trnba1ho em clomiciHo: 

"A razão · ·é ohvi·a : desaipipal'ece o contacto do cip1erario 
.com os 1nae1hinismos, ·COrn a .fahrka, de •CU.jo guarda e vi1gi-
gilancia é res.ponsavel o pa•trão . 

"Seria injusto, ,pondera ainda o IDr. Bezerra, extenidler a 
responsaib.ilidad·e do 1Pa'tráo allém da1qneHe meio ·em que sre 
·exerc·e a actirvidade coUecitiva dos o:perarioro', nas ·condições 
es·p·ecia,es que demm loigar •á acC'eitação do risco profiS1sional 
como elemenllo ·de uma no·v·a trheoria da cul:pa . rA noção do 
oper.ario é correla ta da ·de 'patráo. Quaes serão os albt·an-
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gidos nesse regime·n juridico? O r~gulaimento define o pa-
trão como "a pessoa na,tural ou juridica po-r Cúnta de quem 
traiballha o operado". 

"1Vlas uma otbserv·ação 1d!e midem gera•l' é preciso dia·ze.r 
neSJ~ ·e rponto. tA lei vi·sa albra111ger a actividade pro.fissional, o 
harbitua:J. exevcicio, com :fins 1c1e lucro, de .certas in·drustrias 
e serviços. 

· ' \A~qruelle que .a.cciden1'a1Lmenile usa do auxiHo de outr·eim 
em qua1quer rdresses 1s•e·rviç'Os nã.o- póde ser consid.erado p•atrão 
•para os eif;fei101s• da lei. tA.ssim o ,pr.orprietario ou locatari-0 
1d!e um 1predio incumbe a um ou mais O'perario·s de cerilos r•e-
1p·aros, d•eino•Jriçã10 de pared·e, ,construcção de um muro, ool-
locação de uma ;por.ta, etc. Ssses ·s·erviços estão comprehen-
didos no ar:t. 3º da ;lei . Falta, p-011ém áquei.Ie que se utiJ.iza 
do serviço a qiualidaidle d·e ·eix.plorador ha1Mtua:l desse genero 
de actirvi:da'de; como tal, nã,o •é 1patrãro, é si1mp1les locata.rio 
accidenta1' de serviços de outrem. Em uma palarvra, a rlei 
extge uma locação :de certos serrviços, de •modo geral, c·onsilan-
te, da :p·a•rte do patrão. O mesmo não sa dá, •e-o.mo vimos 
,em relação 'ª'º opera:rio, que, mesmo empregaid!o a .titulo pro-
vi.s.orio, ou grahtlto, des,de que .ex·erça os serviços compre-
·nendidos na ·lei, !foz jús á i·n.d·emnizaç3Jo." 

Não podia d •e.ixar de trasJ.a,dar todos esses topioos, poi!"que é vi-
sivel .que, si o E"tad'O t•em i•nlteress·e, :tem o •direito, por um dup'lo po-
d·er, o ,de pü1li1da ·e o d.e tutela, ·e, posso accrei' •centar, mais do que 
o dir.eito, o d ·ever de :proteger as victimas dos acCÍ'd,ente·s de trahaU10, 
o mais comesiniho es.pi.rito de justiça está a diz·er que !lem rque haver 
outtra decis·ão concHiar 1o•oibre a ,espeoie. !E, jrá ,que esta· il1usílre Com-
missão me c·o:mrnetteu a tarefa de es•tudar, lado a Iaid!o dos :problemas 
de hygiene e segw'(J;nça soc:ial, o caso tamlbem do tr:cnbalho em domi-
.cWo - ha aqui jusfamente, no a.J'lt. 3.º, o.ppo·rílunidade de fazer-s·e 
mais um reme·ndo util na •}ei . 

S.ern poss.ivel, com eiflfeito, a•dmittk-se, anile o espírito da lei, a 
e:x,clws•ão de casos, 1quar o tf.iigul'aic:l'o pelo provecto p·rofossor de direito 
da Fa.culd'ad·e 'do .Recife, reiforente a ,pess.o-as que trabalham por conta 
de quem "não seja patrão, seja simvles locatm·io de serviços de 6u-
.t1-em? Palita , de focto, áique1Ie que, ass.im, se utiliza do seirviço de ou~ 
trem "a quali•dade de exp.Joraidlor lu1bitua.J1 de·soo gene·ro de activid•ad·e" . 

Relfug;o, sem receito, a .doutrina ahi l':ruglgerid1a pelo Dr. Bezerra, 
quando aibra,nge com tal 1ex1dusão, em urma la.Utud·e por demais e'1asti-
ca,, o traibalho em domkílio, por conta de um patrão que flaça, íPOf 
exemplo, do sweatirng systemi. da manufaotur,a e.m d·omkilio, 1quando 
não vae até ás mais •d1ep·llorarv·eis lfórmas de truck-sys.tem. - ifla.,zendo 
d·esse inrferno industrial, ·entr egue a todorsr os rf.Ja,geBos, uma verd·a.deil'a 
exploraçã:o. 

Quai1to 'ª esse subfoNaneo ·da 'V,ida industrial modeirma, o traiba-
lho em rdlomiciHo, existe, ,a.e !facto, no pafrã·o, a lquaaid·ade ·de cornsitan-
cia na locaçã10, embora não •coHle•cti'Va, rdle oerftos s·erviç·os ·e tarefia1s 
positivament·e industriaes, qua!lid·a.de, por oeo 111s1e.guínte, de explora-
ção habi-tual de tal .gener.o de Goti'Vidad·e. Fória da ifarbrica, ifóra do 
contracto do machinismo, nem por isso o o;p·erar.io que 'tralbal'he em 
sua 1propria casa cleixa d·P. ·correr riscos ver.dade'ira•ment.e profisisiona.es, 
inhe·rentes oao i.nrdlustria'1ismo moderno. Não rs•e póde d·eixar á ma•r-
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·gern ess,a '.caJte;goTia d·e casos. [)iz-nos a Tazã·o commum, diz-nos 'ª. eco-
nomia, po.Jitka, dioz-nos a 1hy1giene pubHca, ·e, até, a moral social, ser 
mais que em ·fies ca•sos, rá1S victimas do trabaM1!o, lidto, impres.cindi-
v.el mesmo toda ·a olbTa de iprotecção baseada na soli-dar.i·edade huma-
1na, que a doutrina do risco profissional traduz tão eloquentemente. 

Não são tão pouco d'reiql\len:l!es, nem menos pedgosos -05 ri·s·cos, 
os ex,cess·os 1dle tra1ba1liho, de ex:ploração, os da:m1ws d.e .to·da oTdem, dada 
·a natuT·ezia, ·evidentem.ente ·despl'eca;yida de cer!Ja•s man:ulfaduras ·de do-
miciliio, feitas, na .srua grande rnaioria, :por conta de ,grnrndes ·emipieza-
rios industriaes. . 

E' crueldade .dia· J.ei esquecer ta·es entes !humanos 'ª ·emp,riesta:rem 
sua vida e seu esforço ai:, ·bem commum, oorndlemnaidos a resignaç.ão 
<lo trabalho em domicili-o, durante lon1g.os dias, e vi•gilias intoomina-
·vei•s, ·em condições de insah11bddade e in1f.ecção ipeores que na fabrica, 
e, o que é mais, a e!lrnciutar s·ua rtare;fa a 1preços irrisorios e com a 
dbT>tgação, 1quasi seuntPre, de fornecer·eun , por sua :propria con·ta, cer-
tas rnaiteri1as-;primais1. E tudo isso em uma corncurre'.ncia em que o pa-
trão, -occultamenrte prücura, muitas v·ez·es, traihir o tra:ba1llho normaH 
E' crueldade, rejp-ito, que es·se grande mal', ca.pa.z tambem 1dle .faz0er vi-
CJtimas do a·cdclente, oocasionar doe·nç.a•!, rprofissionae&, escape de to-do 
aos dictames da 1l•ei e as 1suas conseiquencias nã10 sejam ~guahuen·t·e re-
pa•ra'V.eis, á custa da ·co1mmunidiaide social. 
. . A .questão é a•qui sem .d;uv.iidla dilf1fi1cil e mais complexa, o 1que fez 
Gide dizer, ante a sua gravidade: "\Como via•rrer essas caviaUariças 
·d\A,guias, sem violar o domicilio .pr.i.vad·o e a .Ii'bel'dade individua}'?" 
· · Mai:', C'Omo n egar a· rc~ort-s.aibilidad·e 1dios patrões, ante a ·d,outrina 
do ris·co 1pro!fiJs1siünal, quan.do n esses escon·d·erijos de v·el'dadeirn espe~ 
.,Ct"!'laçãu, com preço·s Ti.1dliculos e miserav.eis, .e um traibal\ho p·enoso e 
·exh-austi1VJO,ouja execução é justamente ·dad;x i. pohrei, E. ln.felizes cre:i~ 
luras 1que necess.iitam, - são esit-as 01bri1gadas a manipular subs.tanciia·s 
toxka·s, <vene·nosas ou contamin•adas? 
· Já não :fallio, atqiui, por ei>1oapar á alçada dle uma lei soibre acci-
dentes, idas questões de h yigi1ene na industria manu!factur.eira e:m do~ 
m _ioiÜ·o, mui.to menos facil de ser ga•rantida ·do que nos estabeleci-
mentos ifabris, na:s minas e nas Oififici1nas. · ' · 

' Quando o acód·e·nte •occorre no domivilio da vi·cttrri.a, e não na 
faibrica, nã•o \"eijo razão pfousi'V·el 1que tire ·ao op.erario o direito de 
if.eC:~arar 1á autoridade comlp·etente, como .esltaibelece a lei p.ara· os rtra-
ba~hos iben·eificia1dos oom a indemnização, que ·elle se acfü.a· obrigado 
a· abandonar õ s'el'Viçd que :esfaov.a executarido, em s1ua .prn,pria .casa 
'.por cnnta ,dle ·outr.em devi d.o, 0áJquelile moitivo, . fa1to é, por hav·:er sido 
Victima de um accid.ente no ex·erciciio .do s·eu tr-a;ba,lho. A ex·ecução, 
1m1ve; da prova testemunhal, todas as outras da d ·ec1aração :s1oibr·e as 
'oonse•quencia•s v0erilf1caiclas ou iprnvaveis do' accidente em domicilio 
podem tamibe:m ser aipuradas ·por um i111querito. 

Não ·estou só . 
Sa:be-se ·a· que .peri1gos a 1ma.nufactura .em ,dlomicilio exrpõe, JPOr 

vezes, os que~ a exercem e os que 1óonsomem os seus rprncl netos. O 
·prnprio con"1umi1d1or fica 0ex1posto a ' contrathiir o .germen ·de ·doenças 
-conta1giosas aue se ·des,env.oh11em· tão .facilmente nos mise1mveis apo-
·sentos elo trabalho .em domicHfo . éer~as le;gi1sJ.ações teem tomado, IJ)or 
isso, .precauçõ.es cantra taes r:Ü"cos°. 

Ate 191·2, Pll1 P.arfo:i, Genová, .Be·r\'im, nu·merosos congressos 
·nacionaes · ex•aminaram exclusivamente o prolbJ.ema do tPabaI1ho em 
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'do.miÚlio. Naique.lla data ;pirinc1p101u ao s·e realizar, lbiennalmente, na 
·Cas:a d·o Po'Vo, em Zuri.cJh, o Con:gresso Internaóonal de Trathallho .em 
'domicilio, ieom igrande freiquenoia ·de indru,tf:riaes, OiIJerarios, legisla-
1dlores, eieonomisfas e ihyigienistas, 1procedenil:es de ilod·as as pm·tes d .o 
mundo ooci1denraI ·eUr·otpeu. IDahi IJ•ara cá item sido ·sempre püsto na 
Mla da d.iscus·são com<0 assumipto olbriigatorfo e .a.e cara.e-ter uf!genta. 
Entre as reivind·i•c1ações op·erari•as .que os parlamentos modernos teem 
a1p1provado de accôl'do com as .resoluções ·vo:tad·as p·elo Congr·essci de 
Zuricth, a inteI"Venção ·do Ieigisla<dor 1j:ámais esqueceu de ex:tel1'der aos 
Olbr·e.irns que traibalhem e:m domicilio •OS b~neficios de pr-0teicção: e 
de seguro j.á a.Jcançados pelos demais O'pe:r:arios. A syntJhes·e mais no-
taveI .collhid1a em taes dominios, na ditteratura tf:r:ancieza ·d!e t•ralba1Jhos 
recentes, a oibra de 1Boya'Val "La lutte contne le Sweiating 1s1ys~em" e o 
l ivro de proporções mais mod•es:tas, mas de grande valor, 1diocurnentar, 
de .ver:h'a1eigen "Travai! à do.miciil.e et S:we.ati~ig sys~em" - podem dar 
uma ideia iJJel'feita do.s moti'Vos de :m1ais esta minha -0ibseawação, ain-
da não articulada por .qualquer dlos commentadores que :teem ' apon-
tado i.mper)foiçõe1S1 na J.ei de 15 de janeiro de 1919. · 

A intenção do •legis1'aclor para ·s-er sincera nessa questão socia·l, 
si 'Visá a instauração de um ·systema •gera'! de 1protecção, caip·az de 
compr·elh·end•er todos os acci1d!entes occorr.iclos no traiba!I!ho i nd-rn~rtrial, 
deve sulbmetter e •exilender a lei ili indusitria inteiria, a todo o tf:r-aibalho 
industrial. 

Conofosõ.es de um inquerito /'lcccnlissimo. - Particular inte.resse 
Lllustratirv.o oflferrece o li'Vro, que vafo ·po1r um inlquerito, - e para -Os 
caso.<i ·acima, exempliificador ·das indicações por rnillll a l'V1tradas. 
"L'lndustra a domicUio 1wlila Co·nstituzioine Eco.no.mica· od'ierna, de 
'191-8, · ulti<mo crue, solbre ::i materia, a1pip1ar.ec·eu, eim 1Rorna, em p .lena 
guerra, esori•pto ipor iF. Chessa . 

Os estudos .em torno ·da industria em domicHio hoje n_ão .t·eem 
mais oon:ta. J1á em 1908, só a biibliog.raplhia reicolhM·a p .3J.o D:eparta-
·mento ·elo Traiba1llho na Beligka, 1f.oi·neceu um efonoo de 2 . 2,34 memo-
riais pU!blicadas sobre o a1°1sumpto. iR·eLacione-s·e, agora, . d' ali pai-a -oá, 

·as irrnume-ras obras e suibsi1clios varias ·estamipad.os e chegar-se-á a rnma 
quantid1aid!e duas v•eze;si maior pelo menos ·do que a registrada naqueifo 

' catalogo ·bel;ga. · 
Desejaria, s·em dUJvi1d1a, extr.actar de·ss·e e·noPme rep-01!iir9ri"o, (fue o 

livro de IOhess-a 'COn•densa· em lllm resumo con1pieto a ac-a1pado, ·e .'d~s 
oonclusões a que o mesmo autor (';he•g.ou , 'pelo ei«túdo pro.priçi ·Çlesêri-
vol'vid.g na1aue:Ua obra, tudo quanto tem caibaI · apip'1iicação no ponto 
a1qui em clelbaite. 

·:A exi<guidade ·dle te:miPo e de espaço 1<Wam-me SÓ a S'll'gige-rir 1que •ao 
1art. 3º. vod·eria esta Commissã.o; si assim ó enitendesse, junitar um "i;>a-
raigraii:Jiho ·espe'Cial es~aibdec.endo o que se deve .· entender por jn.dusfrfa 
ma•nufa.ctureira ·em domi·cilio, e exten·dendo ás vicHmas dos riscos1, · 
aue traz a mesma ind111stria, as gara111tias ·d.a Jei. Es:se paraigrapho po-
der1á ser, assim, redigi1d:o: · 

"São· extensivas · garantias eimaes aos -operarias ela indus-
tria n1a•mlifaotureirn em domiciJio, ·dlevendo-.se enterufor ' .por 
essa fórma de acti'Vidade industri-a:l a que se exeircHâ com 



-56 -

os meios tecfünico.« ·da p,equena industria em um lahoratorio 
em ·domiciU.o, C.O•JTl •poucos prodrnc1ores ou simples o.pera.rios. 
não de •a.ccôrdo cm;n ordens dos clien1es, mas ,por conta (lo. 
.patrão ·ou •dle um intermediairio ou reipresen tante deste (mer-
cador ou ag·e'nt.e commercial.) ". 

Distincção entre industrias em domicil<io - Está d am que nã<> 
se devem 1comprehende!r no ·conceito dessa ,fórma da industria em 
domi.cHio •as diversas inc;l.ustri•as ·caseiras 1quandlo ·ern taes fórmas 
priimo-rdfa.es de empr·eza, a producção se ef1fectµa, não para ·commer-
cio, com traiballho a sa•l1a.rio de outrem, mas 1p·ara ·O .consumo d a .fa-
miJi.a . 

As in'dUJstrias .em d'omidlio, compreihenditdas naquelle conceHo, 
podem-se disüngui1r em vari;ais1 especies. 

Uma p.rimefra distincção tformal, póide-se .faz,er t·endo em vsta o 
logar .em •que a ind•ustria se · .desenvohe . ·Assim se faz a distil!cção 
erntre trahallho em domicili<o rura l' ·e tr aibalho em domicilio urbano . 

Uma outra di·stincção pód.e !fazer-.s·e tendo etI1l 1conta o num e·ro· 
das pe~~1oas o·ccu,padas. O trabmlho em domicilio dis'tin1gue-se em 
tal 1gJuisa em indi<vi·dluaI e co.Hedivo . · 

Si, em vez de se considerar o logar em qne s·e .desenvolve ·a in-
·dlustria em .domicilio e o numero das pessoas ique nisso se occupam , 
si ·ti•ver em conta .a,i" relações que se ·estaibeleyem en:tre o Vérl.eger e 
os tra1baliha·do·res em domidJio, v·eri1ficam-se, segundo -o gráo d.e de· 
pendeincia do oper.ario -p·efos committentes, ·div·ers•as 1fórm as de indus-
tria em domiciHo. 

a) o systema de compra e venda, em que o o,p·erario entra com 
as materias primas; 

b) o .s•ystema em 1que as <mat·erias primas <M1·e são dmdlas de graça; 
e) ·O sysitema• da simpl•es locaçãio da obra. 
A's vez·es en:tre o Verl1eg.er (o committent·e) e os traha.JfhadOtl'es 

em domicilio se interpõe uma terceira pessoa intermediaria : o feitor, 
cuja posição póde assumir differentes fórmas . 

• IÜ laboratorio industri.l .e dome·stico ais•sume, assim, vari as tfór-
mas, ·e quando é exercida a tarefa por ipessoas não ipraücas no mis-
tér toma o carnder de um sw ei{]Jting system . 

Sobr,e o -conceito ·e a exltensâo que se deve 1dlar ao sweating system 
varias e contradict·orias 1>·ão as .opi,niões ·dos ·estudiosos, mas ·em ge-
rml se pódE: .di•z·er 1que pelo iermo de sw,eating system se <;a.racteriz.a 
hoj•e o moderno systema de J.aiboratorio ique :foncciona !frequentemente 
sob a direcção de feitores ou de outros in.termediarios nas gra,.ndes ci-
.d\ades d;i Europa ·e da America . · 
. Ais causas d-0 sweating,system, ·Contrari-am·ente á -0pmiao com-
mum dos ec-0no:qi.is1as, são v·arias e 'complex•as e se ·devem, segundo 
Chessa, p·rocurar ma1s .esp·ecia1lm·ente: 

a) na oon.correncia ·entre os i:ndustJ;iaes; 
b) na concurrencia operará a; 
e) na emigração; 
d) ·no urlbanismo; 
e) na tran ~formação do trabalho por ·semana . em trabalh o por 

e1:npreitada. 
f) na extensão dos ·desejos de Juxo e ·dos artigos b:iratos; 
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g) no ·desenvolvime·nto do trabalho rnanu.factureiro no campo; 
11) ·na deficiencia d.o tirocínio industrial que se vê na constitui-

ção economica moderna; 
i) no ·emprego elas creanças; 
l) no trabalho carcerario e dos conventos; 
m) no desenvolvimento da legislação sobre fabricas. 

<A di:t1fi.culdade que se e·ncontra para legislar, no caso, é que, 
via de regra, ante a ex'.l)01sição acima, prnvalece na industria em do-
micilio o s•a'lario .fixado por emvreitada, o que traz variações occa-
sionando bruscos des111uiiibrios no orçaniento do operaria e obriiga-o 
a recorrer, por anteci•pações, ao Vétleger ou ao grande fabricante, 
os quaes se valem disso para abusar dos operoarios com as mais de-
ploraveis -fórmas de nruck-,s.ys.ten!.. 

E' preciso que . o legislador apure se no Braisil o truck-system 
é particularmente usado, o •que é muito plausível, pois é mais usad·<i 
nos centros ruraes e sobretiíclo, -difüuso nas industrias texti:s, de con-
fecção de obj.ectos de vestuario e · nas industrias metallu11gicas. Com 
exce•pção destas ultimais, que ainda não •Se pó-de )di•zer que temos, 
a1quella dete11minação do salario por empreitada é particularmente 
damnosa aos operarios 1que trabalham em domicilio para ·qualquer 
dessas industrias. 

Em favor de sua ·causa militam as seguintes circumstancias ainda: 
a) ·eimquanto o salario dos operarias occupados nas fabrioas tem 

erescido em confronto com o passado, o dos traballrndores em domi-
cilio ficou estacionari10, e, em aJ.gun.s lo,gares, até baixou; 

b) a deficiencia e insalubridade dos Jogares que servem de labo-
raforio e até ainda de habitação a taes o•perarios; 

e) a pouca nutrição dos 01perarios 1que trabalham em domicilio; 
d) a forte percentagem ·de doenças co·ntagiosas que se notam 

entre el'les; 
e ) a gra·nde prostituição que se faz entre ais operarias em do-

micílio. 
Um tão grave esfado de cousas não just1fica, por.ém, a proposta 

feita por socialistas ela comtpleta suppressão das fodustri as manu-
factureiras em domicilio. 

A exclusão, ·que deu logar aos reparos ,atraz feitos, sobre o arti-
,go 3º da lei brasHeira sobre acdde·ntes do trabailho, buscou prova-
velmente affilp·aro no parecer de \Paul Pie ·que acha injusto responsa-
bilizar o patrão nos casos do operaria que trabalha, por conta do 
rne'Srno patrão na pTopria casa, bem corno nos casos ainda do ope-
mrio que faz a obra por tarelfa, 1fóra da vigilancia do chefe indus-
tl"'ia·l. 

J1á deixei dito não 1me parecer jus'tificavel a razão de que sobre 
taes serviço.s o patrão não exerça, por si ou por seus prepostos, im-
rnediata fiscalização, :quando a reparaçã'D, 1que a lei instituiu, busca 
seu fundamento no ris.co profissfonal em toda a sua plenitude, iude-

. pen dentemente da idiéa de culpa. 

Contrase.nsos juridlic.os: um operario que se fei:e ao limpar uma 
bicycle&r., de q«e serue para transpontar enaommendas da fabrica 
onde trabalha, é indemnizado ; e o. mesmo operarip, si leua, no em-
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· lanlu, a encommcnda para a sua casa, e si se t'ére na maclúna, ao 
· executw· o trabailw em · €lomiíc·uw, nao póde p1azs ser uidemnizaâo. -
!Não póde absolutamente ser inte·nto meu com esse reparo e tantos 
quantos Já fiz, e outros aiµda por fazer ,desarticular a lei condem-
nando-a. 
ha neua ed~ficações de verdade, conquistas amplas a -que tambem 
não me cansaria de reportar e elogiar. Nem com respeito, por outra 

. parte, a me·ctwas rntewre'S ,atrnentes á reparação dos accioentes do 
tra.halho, poderei ser accus·a:di0 de esticar demasiado o manto dessa 
pr01ecçao 1e1gai. .!)e1-as t<>o wmente exe.quiveis uencro d:os recursos 
das nos'Sas industrias, proporcionadas, portanto, ás condições 
do tempo e do meio . 1 odos os benefícios recommena.a.dos hão de vir 
dér por onde dér, dos bens capitalizado.s por meio da producção, 
hão de sahir da propria á 1queza industriail.. lE si não rende o capital, 
I'etiiáe-se, fo:ge, tornando-se ~scass.o o trabalho, desorganizando-o, po-

' dendo abé levar certas u1dustrias novas ·á ba1icarrota 1f:inanceira, o 
que redundari·a na ruína, na miseria de todos, mas a1ffectall'do em 
primeiro 10gar o proprio opeTario. 

!Não estiro, por •isso, ,demais os cordões d.a bolsa de indemni-
zaçõe·s, drnrnbuinao-as .a mãos cheias nas diversas hypotheses, por 
mim figuradas, de doenças profissionaes, ad-quiridas no exercicio do 
tra:bal:ho industrial, isto 1é, pelo .facto dessa 1funcção social. 

Não é um criterio medico meu . O exemplo sug.gere-me a Ame-
rica. do Norte. Uina vez que, com e.quidade e justiça, taes doenças es-
tão equiparadas ao accidente, a intercalação, na lei, de disposições 
condicio1rndas ao meti.o em ·que trabalha o operaria brasileiro, impu-
nha-se. Por a:hi fui á conclusão muito logica de que si um operaria 
é .a·panhado e triturado pela engrenagem de uma ma.china, essa la-
mentaveli desgraça nos enche sem duvida de horror, mas redundá em 
muito menor gravidade, numeric rumente, pelas suas consequencia's 
para a ifamiliia ·proletari.a e a socie·dade em geral, elo que, por exemplo, 
.a tuberculose contrahida numa fabrica ~em cui·dados, ou a ankylos-
tomias.e nas minas, i·nfes·tando a centenas e centenas de homens. 

Os accidentes graves contam-se mesmo entre os operarias na in-
dustria a um ·quarto por cento, e os le·ves a 7 % . 

Os norte-america,nos sempre adaptaram nesse particular provi-
·den cias de !fecundo resultado. 

Devemos 1fieLmente imitar o seu exemplo. Tal qual fazem em 
suas espaçosas escolas, onde os jogos ao ar livre occupam tanto ló-
-gar como o ensino, puzeram em pratica em suas usinas medidas de 
ky9iene· mais Ti.,gorosamente observadas do crue as leis de segurC1JIIça. 

!Por ahi esse criterio levciu~m e a ex tranhar a exclusão. dos bene-
. ficios da lei a certa cate:go11ia ele operarias, quando o seu proprió 
. texto traz duvidas ao declarar indemnizavel entre nós o accidente, 

e a doença a elle equ.Lparavel, que fôr causa unica de morte ou inca-
. pacidade, produzida no exercício do trabalho, mas sem deixar claro 

o sentido dessa expressão "n·o exerci.c1io do trabalho". 
Deve11á semelhante ex·pressão ser tomada unicamente no sentido 

da actividade da victima no seu posto de tralbalho? 
·Responde o relator elo projecto, de accôrdo co,m os trata1distas, 

que "não", que 

"o trnbalho que é causa directa ou indirecta do accidente ·é 
todo , O servjço d·a em preza, não SÓ O da VfotinÚ COIP,O O . d _OS 
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outros óperarios, das macihiinas; numa palavra: ··do conjun-
to de meios 1que se põem em obra em caida emp reza para 
realizar uma determinada producção'', contonne justo con-
ceito da ijuirsiprudençia ifranceza .. '.t'ew re5u11:U" 1 unc:ciona-
mento de tçidos esse'S meios de producção res-ponde o patrão, 
uma vez que, em su.a vantagem contribuem todos ell.es na 
exploração. da industria." · 

Discutindo, assim, e\Sse ponto, formúla o Dr. Bezerra 
esta a:dve-rtencia: "Cumpre, entreta11<to, te-r presente, para 
bem deoidir os dirversos casos, que sómente o exercício 
do tra:ba-lho em industrias ou serviços suu·eitos ao regimen 
especial da le-i, diá d·ireito á indemnização. Quando o em-
prezatio explora diversas industrias entre as quaes ha algu-
ma excluída desse regiime-n, só se póde iddle beneficiar a 
v1ctima, si ·O ac01aien.te tiv·el' ocoorrido em traballw contiem-
plado Ilia ld . Sempre; porém, que houver · dependencia de 
qua11quer serviço para com outro trabalho sujeito, póde o 
operario obter a indemnização. Tal é o caso dlo operw·to 
que se feriu ao limpar uma b.ícy.cleta de que se servia paI"a 
LranspoNGJ' eucio-mmendas da flabrica ondJe trabalhava, e a 
que se refere um julgado constante da Gazette des TI"ibunaux, 
de Maio de 1904". · · , 

"'./De modo geral, de1ve considerar-se sómente beneficiado 
pela lei .o tralbafüo combinado entre o patrão e operario, e 
'de que esse é habitualmente incumbi do . Porque sempre que 
o operario uJtrapassa as proprias !funcções, ai.tera as condi-
ções do contracto d.o trabalho e deve supportar o Disco re-
slllltante de seu .acto. Exceptuam-se, entretanto, desas regra 
os actos praticados no 'beneficio da eunpreza, por dedicação 
ou excesso de zelo do operario." 

Não me parece de bqa lo.gi ca jurídica entender que um operaria 
possa obter, como no caso acima, indemniza.ção •quançlo se fira ao 

·limpar uma bicyoleta utiLizada por elle no transporte de encom1men-
das, e nã.o caiba re·paraÇão nenhuma a centenas de outros operarios 
que, 11a industria em domicilio, executem, em virtude de ordem pré-

. viamente recebi.da do seu patrão, trabalhos perigosos e venham a ser 
vic·timas· de acciidentes ou doe·nças consecutivas aos riscos a que por 

'_ is-so se exponham. · 

·E' para 0 1 Dr. Bezerra justa a reparação no primeii"a caso, mas 
não a admitt'e na ultima Ll:J.y.pothese. 

"!Porque, diz elle, a ·razão é obvia: desap'Parece o con-
tacto do opera11id com os machinismos, com toda a oflficina 
ou fabrica, de cuja guarda e vi•gilancia o patrão é responsa-
vel". E remata q\)e "seria irnjus-to ex tender aos operariós em 
domici<lio a responsa1bilidade do patrão". 

Um pr-olongàme;iito do lagar ' do trabalho. - A lei brasilei.ra ·d'ls-
. põe, .no em tanto; a obrigatoriedade dessa reparação 1Jara o accidente 



- 60- \ 

occoráelo "pelo facto elo trabalho" ou " durante este", lraduéção lit-
teral das ex•pressões ela legislação d'ranceza pw· le faitl d1.1 tra.u<:riil, ou 
a l' occasion du travai/. 

A declucção interpretativa clahi decorrente é que lo.gar do traba-
lho "não ·é" sómente a o.fficina, as minas, o edirficio, a estrada de fer-
ro, a ponte em· construcçã·o, to•dos os postos, em.fim, onde de ordina-
rio exercüarrn sua actividade os o;perarios, mas tambem qualquer la-
gar em ·que estes se achem por causa do tralbalho, paJ' /e ·ait du 
travai e. 

O domicillio, quando eHes trabalhem em sua propria casa, e por 
conta do p·atrão, não póde deixar de ser, em tal situação, a1quillo que 
a jurisprud·encia chama, no caso acima fi1gurado do o·perario-cyclista, 
- "u:m prolongamento do Jogar elo trabalho". 

Attentando na s:érie de factos e1m 1que no proprio domicilio par-
ticular. tem o operaria installado machinas ,ou manipulam arriscada-
mente subsfancias toxkas, póde-se M, porventura, pretender que 
desap·pareceu, por conta e nisco de outrem, o contacto dos trabal1ha-
dores com instrumentos e drogas de manejo pertgoso? 

iEm França, para irmaginar uma hypothese, seria inutil incluir, 
em uma lei dessas, as consequencias do nicotinismo, porque to-das 
96 me·didas de hy.gtlene, a es.se respeito, estão actualme:~t,e j1á toma-
das nas fabricas do 'Estado, e a manipulação desse · producto não 
parece rdar Jogar a af1fecções bem caracterizadas. Dado, porém , que 
désse e trouxesse males como traz o phosphorismo pro:fission al, o 
cuprismo, o cinzismo, etc., a rn es·ma propos·ição de lei, asseguradora 
ele medidas d·e previdencia socia!l, para a manipulação nas fabncas, 
devia extender-se ás manipulações de tabaco, que traibalham fora do 
estabelecimento em sua propria casa, por co:nta do emprezario. 

Que é irrecusaveil o direito á reparação assim ex tendido, salta 
á vista ante o espiirito da lei que para as ·prnprias imprudencias, n e-
gligencias ·ou impeTicias, do operaria, victiima do accidente, não al-
tera o direito releste ·á indemnização . O ,fundamento juridico dessa 
amplitude, ré :que cornfere ao sy,stema da lei brasileira evidente su-
periorida1de sobre a franceza, - onde a falta inexcusarvel do npe-
rario contribue para mod1iificar a pensão, diminuindo-a. A lei ingleza 
é mais severa: a farlta grosseira exclue todo o beneficio da .Jei .prote-
ctora. Entre nós si o operaria 'fôr victimado p elo .facto •do trµIJ:J albo 
ou durante o tralbalho, ·em n1arda i1miporrt.ará J:mver e.Ue contrilbuido ipara 
o accidente, :com a sua clllpa. 

A lei brasileira, nesse particular do seu campo de applicação, 
avantaja-se ainda rá argentina que rdeclara apenas protegidos pelo 
risco prolfissional o·s operarias. in clusive aprendizes e empregado~, 
cujo sa.Jari© annual não exceda de tres mil pesos. 

Umil lei ele acddentes, s·egundo Auhruy e :Rau . .deve abranget 
os operarias propniamente ditos, os aprendizes e todos e quaesqtier 
emnrel'ados (gerentes, engenheiros. guarda-livros, etc.), sem distin-
cção de sexo, nem de nacionalidade sob a direcção e inspecção dCl 
patrão. 

A :lei belga assi.mila os aprendizes, mesmo não assalariados, aos 
operarias, assiirn como ·OS ·emprega•dos ·que, em razão de sua partici-
pação directa ou inclirecta no trabalho, são submetti.dos aos mesmos 
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riscos que os operarios, desde que o respectivo salario annual não 
e:x,ceda dt 2. 400 .francos. 

lJíspo~iições du regulameint.o. - O decretu de 12 de Março do 
actual Governo da Hepulblica, que regulamenta a execução da nossa 
lei sobre accidentes, e1m seu art. 5º, 'declara .que são consideraçlo:., 
operarios para os e.ffeitos da indemnização, todos os indivíduos, de 
qua·1quer sexo ou idade, que ·prestam seus sePviços a outrem, a titulo 
oneroso, gratuito ou de aprendizagem, permanente ou provisorio, 
fóra ·de sua habitação, nas industrias e serviços menciona·dos no ti-
tulo UI, salvo, o disposto no art. 18 da lei n. 3. 724, dt 15 ele J a-
neirc. dt: 1!}.19 . . · . 

,O disposto no art. 18 é que aos operarios da União, Estados ou 
municipios que 'te·nham direito a montepio, aposentadoria ou pensão 
não poderão pedir a . indemnização determinada nos arts. 70 a . 80 
da me·sma lei, de 15 de Janeiro ultimo; · nem aos 1que tenham direito 
a licença remunerada á indemnização esta:belecida nos arts. 9º, 10 e 11. 

As excluídas dos benefícios da lei contra o risco prQ.fissional 
são, portanto, as seguintes pessoas: · 

a) os presos empregados em tra·bal'ho industrial durante o · cnm-
pr.imento de suas pena.s, pois, nesse caso, como escreve o Dr. AranJo 
1Castro, sendo o trabalho uma obrigação para o prisioneir.o, o peculio 
que lhe .e attribuido não apresenta o caracteristico 'Cle um verdadeiro 
salario. Essa opiniáo do Dr. IA.raujo .Castro é a mesma de Aubry e 
Rau, e ·de lMourral e Berthiot. 

b) os aprendizes das 'escolas profiissionaes mantidas pela União, 
pelos Estados, muni ci pios e associações particulares, 1quan do taes 
estabelecimentos não têm fim de lucro, visto como, em semeilhante 
hypothese, trata-se de verdadeira assistencía pelo trabalho; 

e) as pessoas estranhas que compareçam ao local da: empreza 
e ahi são victi:mas. do accidente no exercicio de sua profissão (me-
dico-s, advo·gados, etc) ; 

d) a:quelles que ·se acham simpiesmente em visita ao estabeleci-
mento . 

A outra exclusã.o, in cluída com aquellas nos comme;ntarios do 
Dr . Araujo, 1é a referente ao trabalho em ·domicilio . Es·s·e autor 
aco:npanha o Dr . Bezerra, modo de pensar que 1já 1,ebati. 

Outros argumei1~os. - A IPauJl ;P1ic e aos nrs. Bezerra e Araujo 
Castro te·nho, em conclusão, a op.por, em favor da idéa ~qui defendi-
da de pe1,feita equi.paração do trabalho em domicilio por conta do 
patrão, ao tra1balho exercitado habitualmente pela coHectivi.dade dos 
obreiros nas ifahricas, offioinas, .minas, etc. o seguinte: 

A idéa da vigz.tarncia do patrão ,é uma tÍ1eoria, já d esusada, trau-
siçáo entre a velha escola dos civilistas francezes que resistiram á 
acceitaçã,o da idéa do risco pro:fissiona·l integral e esta doutrina mo-

. derna, isto é a da mndiif.icação radical que, a1gora, levou o ·BrasH, como 
a França, .e todos os paizes civilizados á a1dopção de tal principio, 
verdadeiro dfreU.o s·odcd. 
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Até mesmo, porem, pela theoria da uigi1anc.ia do patrão, idéa de 
PJaniol, pela 1qual o che'f.e industrial deve tomar, ,na, 'or;ganização do 
trabalho que dirige, toidas . as pr.ecauçõ'es necessarias pw·a garantiir os 
qperarzos, na me·ctida do p:Ossivel, contra os pedgos inherentes á sua 
tarefa, não s·ei como exduir o operaria que, por conta ainda do 
patrão, corre riscos na industria manufactur·eira em domicHio .. 

!Mesmo na .fabrica demasiado insegura é a promessa de simp1les 
segurança, por 1imprevisivel .na .maior parte dos accidentes, , e da vi-
gilancia, muito vaga e insuJf,ficiente. üms·equencias de . uma occur-. 
rencia anonyma, os accidentes ou doecr1ça a ·elle e'quiparavelJ (onde, na 
maioria das vezes, não tem cll'lpa o operaria nem o patrão),. não 
atino quer suceedam na fabrica, quer no domicilio :da victima, com ' 
possibiliidade de d1flferenças em 1face da doutrina do risco profissio" 
nal. Fica bem ·entendido, na ultima hypothese, que o tr.abalhpi em 
domiciliio incida n:a exigencia da lei, a .qual assignala posifrvamente 
üma conquista de ordem social quando aipenas exige ter sido. ;o· tra-' 
baliho causa directa ou occasional do accide11te. 

1Parec·e-me indif:ferente o· momento e o local, do tfacto desde que 
se pos.sa determinar irretfutavelme·nte a refação· entre este e o traha-· 
1ho para füns industriaes, e o oiperario tenha funccionado á diisposi-
ção do chefe da empre·za. · 

Ainda que no laboratorio em domidlio, o obreiro 1está entregue, 
emquanto assalaria·do, em'qua·nto não readquire sua liberdade, em-
1quanto contractado para a taretfa, à 'nobre funcção social do trabalho. 

Pela expres·são dfre1ibo .social .. e não direito i'r1Jdustl'ial, desse novo' 
ramo do direito, a garantia ·do operaria dev·e residir em uma res-
ponsahHidade socia<l. e não ind1ividual, e assiste-me . orientação mais 
esclarecida quando proclamo ,que, e.m attenção a esse aspecto social, 
não é ·possivd acudir victima·s do mesmo mal, cobrindo apenas de 
garantias parte dellas e rvofando as 'demais, isto .é toda a miserii.a dos. 
operarios em domicilio, á idtéa pungente ele um dia não poderem con-
tar o seu unico .ganha-pão ·quando a mão de obra, no pro•prio lar, 
se sentir, por infortunio, sustada pelo golpé cé.go e ingrato de um 
accidente do trabalho. 

Que es·se problema merece ter a mesma solução social,. hasta at-
tentar que a dolorosa condição actua'l <los ·operarias em domiéilio, 
onde mais se explora a fratqueza das mulheres e das crianças, é um 
prorlucto cio mecanismo ·economico moderno 1que, desde o seculo 
ultimo, j1á em 18,36, um patrã.o belga delfinia sem intenção pejorativa 
deste modo: "'IA sde.ncia industrial consiste em obter de um ser hu-
mano a maior somma pos,siveI de tra1bafüo · remunerando-o á taxa 
mais baixa". 

Cuido 1que não haver/á lfoirç·a de dfaJ.ecHca 1que romipa o 'Circulo de 
lferr.a desta conclusão: isto é, que deve ser comprehendido no re-
gímen es,pedal ela lei, o operaria que so~fra um accidente "como 
operaria" e não "conw home·m", ou adquira 1qua1quer doença reco-
nhecida pela pericia lega[· como "doença pr-olfissional" dentro d·e 
seu 1a'horatorio em domicilio, quando ahi trahalhe, á disposição de 
um chefe de empreza, ná manipulaçã10 ou .encommencla. de uma tarefa 
industrial . · 

Si não lhe confere a lei esse direito, si não tem essa largueza 
e-orno pretendem o relator dQ. . seu ']Jrojeoto, Dr. Bezer1ra, e o· IJ)r . 

. Ar·auj.o Castro, um ·dos elaborador·es mais C·om;petente·s do re1guJ.a-
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mento de 12 de março, baseados anllbo.s na autor~dlade d·e Paul Pie, 
é •preci::w comrpleta·l-a aind·a nesse rponrto. 

AOS ARTS. 3.~ ·DA LEI l' 6.º DO REGUJ~AMENTO 

§ 6 .:..:__ ·A extensão da doutr<iru11. .dp 1•isco pro{'isis11hnal aos t1'<1h.alhadore-s 
nwaes e aos empregados do con11mercio 

. . :i:<:sta 1parte do ant. 3º, á que .foi dado sem demora a regulamen-
taçfo 1d\etalihada no art. 6º d·o dec . exec. n. 13. 49·8, de 12 de ma•r" 
ço de 19119, trata das industrias .e serviços SU!jeitos <á ap1plica·ção da ~ei. 

A f.;:l.l<ta de a:lTilpliação ª 'ºs tra:balíhador·es ruraes tem sido o pzm-
ctum saliens :P.·o·s c·omm~entairios d·e todo1s. aiquelles que criticam a lei; 
por ter 1ganho cada -yez mais terreno, na opinião publica, a id·eia de 
que é da rpr.orpria natur·eza das 1.eis p·rotecit.oiras do tralbaliho a extensão, 
}usti.fi.cavel ·e legitima, . de sua orbita de diilftfusáo a um 'numero sem-
pre ·céE)lsicente de occupações salariadas. , 
, E' mesmo muito dfü1fi<c,uUO'sa ,qua~quer es1peci<ficação dos s·el\'iços 
operario1s1 quando se •c-onsideram as cont1,oversias doutrinairas e so-
pre!l:udo judiciarias, leivantadai!> •eiin F1r.ançia, , s01br~ esse ass.ump:to . A 
lei firanceza, por exemplo, que •e ·dle 1898, foi a rpouoo e 1pouco dila-
tand·o seu amlbito de rpTotecçã-o, sendo aip:plioada aos casos de acci-
<1entes ·rul'aes até mesimo ao ·c.om:meTóo, p•or successi·vas providencias 
de 1899, 190'3, 1905, 19016 e 1907. 
, . . "1Ae1é ·para aiqueHes que .fimitam, di·z Paul Pi.e, o .d·ominio da le-
-gk ilação industrial ·a·o estudo das leis r·egulamentaJ11dlo o trn1bal1ho, é 
·;maiüfesto, que, mesmo no diréto francez, ess.a r egiul<amentação tem 
hoje um icampo de· ap-.plicação muit-o ma•is l argo do que a industria 
manufadureirn ou usineira pTorpriamente dita . · 

1E' ·assim 1que ·se dev-e li•g;ar iá legislaçãio i':i:1dus<trial1 i'odos os re-
gulameI1Jto,s pro-prio-s a garantir a hygiene e a segurança d·o opemrfo, 
sem distincção entl'e os ·01peTario mineiro e o orper·a1rio de usina. E' 
assim, que ·OS syJ11d1icatos pro1fi.ss1onaes, que todos os autores- ·em suas 
obras Hgam ao estudo da IegHaçã-o o:peraTia, têm rpor obj.ed:o, ·nã-o 
só ·a d·eifesa do1s1 interesses indiustriaes, mas tam1bem a ·dos inter·esses 
agric-o1as ·e commerci.aes. iDa'hi ·s·e segiue ',que esses syJ11dlioatos rpudem 
se ·constituir não só ·en-tTe patrõe,s1 ou -e•ntre o:p-era:rios de usinas, mas 
·entre •commerdant·es ou em1pi:r:ega.d.os de oommercio, ·entre agricul-
tor,es ou O'Perari-os agrícolas . " 

A ausencia, no Bra1sil, de espirita associativo entre os ultimos, 
não é motivo para csquecel-O's. Antes, .-por isso mesmo, requer a at-
ten ção das leis •urotectoras, como a de 15 de Janeiro ultimo, porque 
'ª ·pouca animação na troca f<acH de i-deras .da noss•ai daisse prole'taria 
rural é uma contingencia muito transitaria, devida .á sua ignorancia, 
ao . seu analphabetismo, á sua vida de r efações interceptada, p-ois a 
propria fazelhtfia do café e 'º engenho do assacar, os dous grandes 
symbolos da nossa economia .Productiiva agrícola, permanecem ain~ 
da, de um modo geral, "um p·eiqueno Estado de regímen absoluto". 
Até as proprias Telações do homem com o mundo exterior, nem sem-
pre estão abertas a quem do trabalho ausentaT-se sem apresentar ra-
zães aos seus vi1gias e f eitore.s, o proprio exercício do culto sendo 
praticado dentro dos limites do pequeno domínio. 
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!A injustiça social que acabrunha ainda, em grande parle, o tra-
balhador agricola do nosso paiz em uma semiescravaria, estâ; por-
tanto, a merecer correcti'VO'S e soluçõe.s para a boa ordem social rei-
nante, a.fim de que tudo venha a operar-se em trans1f.ormação pacifica 
lev·antando-se a di1grnidade do homem, que trabafüa ·em condições de 
in:ferioridade e quasi de anachronismo, por entre o adeantamento 
complexo dos- nosso·s já civi'li:iados elementos productores das gran-
des ddaides do littoral brasileiro. 

10 salario, por ahi a dentro no Brasiil, é .dado ao trabalhador agrí-
cola como a paga do tralbalho .eflf.ectuado. 

IEm duais linhas pórle-se traçar as necessidades do nos·so tra-
balho rural: 

1º, instituir o salario não 'mais sob o ponto de vista servi.l que 
at.é ho}e alli domina, mas sob o ponto de vista civ1il e social <1ue 
é o unico compatível ·com a dignidade humana. 

2º, ensinar aos grandes donos e senhores da propriedade agricoJa 
em activi'dade, que eHe,5, como o emprezari.o que .é chelfe industrial, 
não deve sómente ao O'Perario o seu salario: deve-1he tarnbem se-
gizrMad·e . .. 

O autor deste relatorio, .quer no plenar.io da 1Camara, em lqngo 
discurso, ·quer nas 1justiificações do seu voto preliminar, apresehtá.do 
na .segunda reunifo do ann·o passado da Comnrissão de Legisiação 
Social. fez-·se ouvir sempre protestando contra a imper:feiç:ão e a ini-
quidade dos nossos primeirns ensaios legisJ.ativos excluindo o opera-
rio rural. 

!Mas é a pro.pria lei .sobre accidentes, que, em contradicção com 
o criterio· de contemplar .sómente os trabalhos agrícolas em que sti 
empreguem motores inanimados, abre uma exc·epção, incluindo as 
emprez·as de transpotte, oeariga e descarga, entre as submettidas ao 
seu ·domínio, cnnstrucções, reparações e demolições, onde o risco 
consf'.>nte não depende de motores inanimados. 

' IOomo .é, pois, que -i'niquamente, imiperfeitament·e, pata as in-
dustrias agricolas submette os operarios ~ unico e exclusiva condição 
de .que nellas se empreguem motores inanimados? 

Mil 'Vezes màios prudente seria o legis.Jaclür nas restricções à es-
fabelecer q.ua·nto aos operarios ruraes, que se .limitasse a inc'luir na 
lei a expres•sã•o "tril'balhos 'agrícolas :que .c-on1stituirem culturas indus-
triaes'', espedificando o governo no respectivo regulamento, por exem-
plo. as distillarias, ·e engenhos dé assucilr annexados a tlm dorn.lnio 
agrícola, etc .. ou melhor, esipeci.fi.cando clar.amente, em 11ma lista es-
tudada pelo Departamento elo Trabal:ho de a.ccôrdo com os traibálhos 
a•grico'las que j1á comportam a ine•clicla s:.ilutar crue a lei visa, aquel-
les 1que sende agri-colas pelo objecto. "tornam-se . de algum à · sorte 
i1idust1'1Íaes pelos processos de eroe·cizção" e exnõem os tralhálhadores 
aos mesmos peri1gos que os expressamente v.isados pela lei de Janeiro 
ültiJTlO. 

Releve-me a Commissão recordar que as leis allemãs ele 1889 e 
189·9, ememladas em 19:1'1, sobre seguro o'brigatorio contra a invali-
dez e a velhic,e, albrangem todos os ,que vi'Ve.m do salario, inclus:hre 
o·s operarios ruraes. A lei de seguros operarios em França, de 1910-

-__ 1912, ~ar.ante, aliém do·s salariad0s ela industria, os safal'iadas do 
commercio (empregados ele toda .es'pc'Cie, ahi comprehendidos os ca'Í-
x·eiros-vfo1jantes não trab.a1h:ando sinão para uma ·unica casa), os sàla-
riad·os da agriculf.ura ( creados ligados á cultura, serventes do chaca-
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1reiro, simples diaristas até) e ainda os auxiUlaI"es $11lm·iados das pro-
jüsões liberaes. · 

Não é possível proteger sáimente o operafi.o das ci:dades, das in-
dustrias fabris, os ferro-viarios, os mineiros, etc., e· esquecer o ope-
rario rural, em uma terra em que este representa quatr.o quintos d<>s 
prodiuctores da ri'queza publica nacional, elemento fundamentai da 
nossa prosperidade, da economia social, principalmente .quando as 
.questões operarias são consideradas questões de interesse comJmum 
que reclamam soluções de prin cipios. 

iSi é ve1~dade que j1á se 1buscam supplantar as facilidades de arbi-
trio, quanto á liberdade. indi'Vidual do proletario rural, nas relações 
convcnciona•es entre .elle e os fazendeiros, seus patrões, ·que ma1l ha-
veria, em uma lei de acddentes, que á quota da sua labuta, que ::tinda 
não tem a compens•ação soóal que ,merece, a vigilancia dos poderes 
'J>Uiblicos até 11á se extendesse, levando-lhe garantias que importl'm na 
tranquillida:de üo e·spirito e mitiguem "a sua vida curtida entre a 
violencia do patrão, a duerza do tr·aba1ho e o horror tragioo das 
~nlf.ermidades que as'Solam o interior do Brasi·l". 

Limitar-:me-hei a inserir, ·em abono da mesma causa, estas justas 
ponderações do Dr. iNuno Pinheiro, pulb'licadas n 'O Pazz, desta Ca-
pit~: . 

"O art. 3º da lei só cuidou dos o;perario·s nos tmball1•o•s 
agrícolas em que se empI"eguem motoI"es inanimados. No 
nosso paiz esses termos não constituem urna simples restri-
1cção, eiquivalem a uma exclusão total, absoluta quasi, dos 
opPrarios agrícolas em face dos ·beneficias legaes . A nossa 
agricultura ,é ainda rudimentar. tAs . machinas não p enetr am 
srliificienteunente nas lavouras. O grande motor é ainda o 
braço humano, mal tratado e mal pago. Os motores hydrau-
lico.s, thermicos, electricos, a vento, ·a gaz, a petroleo, a ar 
comp1,ido, etc., ·são a excepção nas laiv·ouras do interior. 
!Desta sorte, a gran d·e generalidade dos trabalhaidqres dos 
nossos campos ficaná ·completamente privada ,das r·ega:lias 
da nova lei. 

O regulamento tev·e uns ímpetos de obviar á omissão 
da lei, quando, no seu art. 6°, comprehendeu como sujeitos 
aos s.eus dispositivos ·os ser'viços agrícolas de gradagem, la-
yra, semeadeira, cultivo, colheita, destacamento, compres· 
1são, irrigaçã•o, desseca1mento, benelfü:cl.arn;ento, camaes, tjr·a-
'halhos de de'.sob.strucção, rectificação e regularidade dos 
rios, lagoas, etc.; obrns de protecção contra as inundações 
e de .abastecimento de agua .· !De nada valerão, pocriém, essas 
extensões, porlque tudo está naturalmente subordinado á pa-
lavra impiacave'l ,da lei que exige os motores inaniimados. 

3. Sem o amparo da lei, caber~ ao operaria agricola 
invejar ide longe a vida do tralbalhador da cidade, que tem 
todas as virnturas da ci vilizaçã·o, gosa uma existencia de 
delicias e, por cima de tudo isto, tem a garantia de uma 
grossa importancia em caso de accidetne no · trabalho das 
orfd'icinas . Ao homem da roça ha de acudir fogo o alvitre sal-
vador: 1é arrumar as trou xas, engrad ar os caca11écos, e aba-
lar parà a ventura e o eldorado da cidade . . Seria a mais 
tris te conseque•nóa da 1'ei de a·ccidentes no nosso paiz con-



correr para ess~. exodo rural, q,ue j,á constitue um problema 
nacional. O desipovoamento dos campos teriá aigora mais 
uma causa a fortalecer o.s seus male.s funestos ao progresso 
,do paiz. 

4. A situação do operaria agricola é m.á aqui como em 
toda parte do rmmdo. O operaria urbano pó de deixar facil-
1111ente a fabrica Offde trabalha para. ir procura·r em outrn 
uma situação mais vantaijosa. ü. operario agricola é, mais ou 
menos, escravis,ado ao patrão. ,Installado com a .sua familia 
no interior de uma faz·enda, d 'iif1ficil ser{\ locomover-se e 
mudar de situação. A peiquena ,lavoura ou a criação 1que pos-
sue t·raz·em-no chumbado ao solo como o servo da gleba. 
1Nã10 pó:de abandonar ·o senhor, de uma hora p.ara outra, em 
quelquer emergencia. E' um vassalo. 

A sua condição social ·é in1f.er,ior. !Não gosa dos benelfi-
cio& da civilização. Não ipóde educar os filhos. Faltam-lh~ 
a~é, ·como disse um ·economista, o ambiente e os recursO's, 
que perimittem o livre .desenvolvimento da pessoa humançi., 

' co111forme seus desejos e ambições. 
1Q lEstado p0cle aux1iliar . o movimento no senti-do ele fi-

xar ao ·solo o trabalhador, dando-lhe as vanta1gens dos cen-
tro,s urbanos. Uma· boa medida para esse f.i!m nos foi leg::i.da 
pelo Co·digo 1Civill Brasileiro, quando institu'iu o lwmes-
tead, que garante ao homem da lavoura o seu tecto ele fa-
milia. 1Com a . segurança da sua halbitação, do ·seu home, 
mais facilme·nte o trabalhador do interior .se radicaná ao 
solo. Deve ser facilitada, pela União e pelos Estados, a 
aclquisição das terras aos agPicultores. IO sentimento da 
propriedade ihflue sobre o homem poderosaimente. ·"!Dai ae> 
homem um rochedo escarpado, dizen.do-'lb:e - é t.eu - e a 
pedra se tran.sformar.á em jardim." · 

IP.ara reter o bcabalhaclor nos campos é ·preciso dar-'lh e 
lfarvoraveis condições ·de viela e as mesmas vantagens conce-
ldi·das aos operarios urbanos; é neces·sario ·que o seu trabalho 
seja lbem remune·rado, e 'que elle tenih1a protecção, em cas-o de 
.accidente, nwlestia ou veihice. A ,dififusão da instrucção nos 
campos ·é tambem um elemento imporfante no caso, porque 
·evita que o lavrador s c:!,ia obrigado a emigrar ipara a ci-
dade, alfim de educar os fillbos . " 

Empregados do cmnmlerdo - Realmente, para · e.stes, como par~ 
aquelles não ha na legislação comparad'a, lei de acc1dentes determ1-
nancl'o d auxilio directo a uns e a outros, pela dilfificu'lda de pratica de 
caracterizar os accidentes. 

iBastaria que a Com1nissão acceitasse para a lei ·d.e accidentes a 
.in demnização, não por somma fixa , mas '))elo systema de pensões, de 
seguro obrigatorio mesmo, para que se faciIHasse, então, a soluç!\o 
como mis leis aHemãe.s e francezas, acirrrm invocadas. 

Esta Commissã10, ao receber p edidos das associações ide empre· 
gados do commeroio ,de 1diversos centros do ·paiz, ·teve occasião de. 
ouvir do nosso illustre collega, Sr. Andrade Beze,rra, d'eclarações 



sobre a3 quaes em sua gazetilha, o Jornal do Commercio, desta Ca-
pital, assim se expressou: 

'"O Deputaido 'And<J·a:c:te <Bezerra; p0r assim dizer, fez uma 
revelação, mostrando que o nosso velho e esplendidamente 
.elaborado ÜYdigo Commercial de 1'850 j•á consagrava, no seu 
art. 80, a obrigação do patrão indemnizar o empregado 
victima de um damno ·extraord:i:nario ,,._ 

1E' falsa a hermeneuhca da adaptação. 
'.Releve-me o presado co11ega mais uma discor·dancia de minha 

parte. Em primeiro lo,gar a expressá-o ·" extraordinario" dá um cara-
cter de exceipção, com· o qual não se co~duna a natureza juridica da 
doutrina da actual lei solbre accidentes como fiz ver com a opinião 
de juristas de .n-omeada, na introducçã·o deste trabalho. Em segundo 
fo:gar o damno extra0.rdinario foi sempre, de 'ft1ccôrdo coim o criterio 
da responsabiHdade, pessoa-! do patrão, e do direito commum, per-
feitamente caso para indeinniz•ação desde ·que o. empregado prove a 
culpa do patrão, e pela doutrina transito-ria, ·da inversão de prova 
inhercmte á a•dmis.sã0 do priI1cipio da respo1rna'büidade con.tractua'l, 
que não •creou raizes entre nós, o patrão .é que ·devia exonerar-se da 
responsahiliidade pr<YVando a faHa dos seus euntpregados. 

Essa theoria da prova a cargo do patrão não foi j.ámais acceita 
pelos tribunaes. E a prova a cargo do empregado é a ·polI'ta de fuga 
da responsalbiilidade pa.tronal. A reparação ·que a-gora se pede nunca 
foi al1vitrnda e .estabelecida nos velhos codigos. A garántia do em-
pregado deve residü· na res·ponsabilidade social e não pessoal, de-
corrente do risco que corre no exerciciio .ao seu trabalho. 1P0ela .dou-
frina dalquelle v.elho codigo su'bsiste a cu'lpa, cujas provas emba.ra-
çaram sempre as mais justas reparações. [Pelo regímen inaugurado 
com a actua1 lei sobre accidentes, a .despeito dessa cul1pa, o acddente 
é sempre indemnizav.el, a não ser quando é devido a um caso de força 
maior ou a dóllo da victima. A des·coberta ·do art. 80 nada, pois, 
adeanta ao ponto em questão. 

Para conclui.r, corno debuxo, a servir, no caso, de modelo ao 
fundo , e não á süa fórum, á inte.nção, e não a formalidades da sua 
expressá-o de um arti;go que possa albran.ger tambem os trabal:hadores 
ruraes e os empre1gados no commercio; su1eitos a riscos profissio-
naes, formulo, assim, ma~s ou menos . o seu .fundamento: "para ter 
direito, em casos de accid ente, á indemnização, é mistér .que o tra-
balhador, quer na industria, •quer na agricultu:ra ,.quer no commercio, 
ou qual·quer outro serviço, esteja por contracto .de trabalho a salario 
de p·atrão sUijeito a esta lei. Os empregados, como os O'perar.ios, só 
terão direito ao lbenetficio da lei, ·quer nos estabelecimentos a:gricolas; 
iiadustriaes, ou armaz·e'ns commerciaes, .quando lfunccionem em com-
mum, o:perarios e empregados, e desde que os vencimentos dos ulti-
mos não se1am superiores a 2 :400$ ann:uaes . Q1rnndo exceder dessa 
ql;rnntia, a indemniz.ação, a 'que tem direito o empregado, em casG de 
aecidente grave, acari"etanido a morte ou uma incaipacidade total, ca<l-
c:ula-s.e sobre os 2 :·400$ e tud@ qua nto exceder ele seu ordenado a 
esta somma ·não será tomad9 em conta sinão por um quarto." 
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AO ART. 5• 

§ 7º - A classificação das conseqwencias do acdidente pam os 
eff eitos, da indernniz.ação 

A medida da indemnização as·seguarada aos operarios nos caso'.> 
de accidente, e deter.minada no art. 5° da lei, é class1ficada conforme 
as conselquencias do mesmo, á moda da lei italiana de 17 de Março 
de 1878, que !precedeu á tfr•anceza d-e 2 de Mri 'Mio mesmo anno, d·a 
seguinte fórma: 

a) morte; 
b) incapacidade total e 'IJermane~te para o trabalho, 
c) incapacidade total e emporarna; 
d) incapaddad·e parcial e per.manente; 
e) incapacidade parcial e terruporaria. 

'A incapacidade total e permanente constitue a invalidez abso-
luta e .}n curave•l para qualquer serviço (art. ·8º) . 

Total e temporaria 1é a que impossibilita o operari-0 de exercer · o 
traballho durante certo temrpo (art. JO do regulamento). 

iNo paragra•p'ho unico desse artiigo estabelece o regulamento que 
"sempre que durar mais de mm anno, a incapacidade total será con-
siderada permanente . 

A parcial e permanente é a diminuição da capacidade do opera-
rio por toda vida (art. 11 J . · . 

Finalmente, a parcial temporaria, essa· diminuição da capacida-
de do operario 1manilfesta-se apenas durante · certo tempo (art. 12). 

A lei bras-ileira, portanto, se:guiu, na élassilficação dessas ·cate-
gorias de conse•quencia d.o accidente, a mesma orientação da con-
genere italiana, pois a d'ranceza, posteriorme•n.te modificada, suppri-
miu, por não ser conveniente na pratica, a discriminação da incarpa-
cidade temporaria em parcial e tota11. 

tO que figura de mais original na nossa l·egi.slação, quando a 
!al classi.ficação, é que 110 domínio das outras, as estrangeiras, ba 
maior vacillação no criterio, a'qui preestabelecido, de considerar per-
ma:nente a capacidade, parcial ou total, que ·durar mais d·e um anno. 

IEv.ita drnvidas, sem graves inconvenientes porquanto só.bra ao 
patrão o recurso de requerer a revisão do proce·sso. 

'Realmente existe nma desenecessMade de desdobrar a incapa-
cidade te:miporaria _em parcial e total. Os inconvenientes dessa sub-
divisão, na pratica, sobre.pa.ss·am as vanta1gens. Via de regra, as inca-
lpadi~adies temporarias parcia~s sãQ mínimas, a ohserv:ação r evie-
lando ·que a accommodação se faz de uma maneira inesperada para 
as mutilações mais graves, ·quanto mais para a.quella categori a, e que 
nas r·educções de capacidade trazidas por um leve ataque ·á integri-
dade cor por al, as vantagens da indemlnização não compe.nsam os 
incorw enientes. "!De si.T1Jistrado, o o·perario p assa a ser na expr essão 
pittoresca de Brissan·d, um sinistrozado, de victima do accide·nte, fica 
sendo uma victima .da lei dos accidentes" . Para mm ·O"perario que 
tern familia e cujo sa:lario é de 8'$, si um accidente o reduz a receber 
2$, p or in capacidade tem.pmaria parcial, que lhe a:deanta essa quan-
tia? Deve pagar as dividas contrahidas durante os dias em que, sem 
ficar de todo impossibilitado de tra'balbar, não te:m elasterio de apti-
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dão 'para ,ganhar com que supprir o deficit no orçamento domestico. 
Ao bom senso de todos .que têm estudado essa questão sob o ponto 
de vista p·ratico, procurando antes de tudo o interesse do operaria, 
aquella sub•divisão só póde aproveitar o patrão. 

tlJelo qne tenho em mais de UIIJ capitul() desta critica assentado, 
preferível sero e equitativo availiar mais genernsamente as in·capaci-
dades forte.s, perda de um braço, Olt de uma mão, por exemplo, e até 
em}eredarmos de uma vez pela instauraçã,o, no Brasil, do regímen de 
pensões, dando uma renda igual ao salario annual ás rvictimas to-
talmente invalidadas, como o propuzeram na Gamara dos Deputados, 
em França, Doizy e \Defuntaine. Em compens,ação, se estabe,leceria 
em principio que só 'ªs inca1pacidndes reduzindo realmente o salario 
annual a mais · de 20 % teriam direito a uma renda. A Allemanha 
adnpta o limite de 1 O %, no seu instituto imperial de seguros a1lemão. 
Imlbert e Massini, em 1909, es·crPveram: "\Reconhecemos o real ·valor 
dos argumentos dados em favor ~la não in,demnização da pequena in-
capacidade." Hé'Il·é Saud diz Wmibern que o systema das pequenas 
indemnizações, acima fi,gurado. "·nã·o é 1favoravel ,á nenhuma das 
partes em causa" e pediu, em 19:10, que a Be.1gica não instituisse 
indemnizações i'B:feriores a 5 por 100, como e:m França, OU' a 10 por 
100 como ·na Allemanha. A Oommissão de previdencia social da Ga-
mara em iFrança pro·poz, ao c.ontrar10, modi1fi car o art. 3° da adual 
lei de accidentes dessa .mes,ma Republica, do seguinte modo: "iPara 
a incapacidade parcial e pe<mane·nte, o operario ou o empregado 
tem direito a uma renda igual á metade da reducçã-o da capacidade 
prdfissional sof,frida pela ·victima do accid,ente, qualquer que soja 
essa r educção". Se bem qu e inspirado em um pensamento generoso, 
escrevem Fo!'gue •e Jeran'hrlau ,ess,a modiificação não é uma dis1posiçãio 
tutelarr p'ara 'Os ·OpePario:s 

O id éal e o mais simples é o systema allemão. O ,systema do pa-
pagarnento de· Indemnização por incapacidade perman,ente 1e 'IJOr 
morte não é seguido po~ to.dos os Estados eurQ1Peus: em muitos é clla 
satisfeita so'b a fó11m!a de renda, como para a in·capaeidade tem.pararia. 

O exemplo ty1)ico mab simples é o da 1ei germanica. Esta dis-
tingue os accidentes eu. tres cateigorias :, a) accidentes mortaes; 
b) accidentes seguidos a.e incapacidade total para o trabalho; e) acci-
dentes seguidos de .incaip.acidaide parcial. Para a incapcidade total 
não distingue, <le fact< ... , a lei allemã, a temporada da permanente. 
Estuda·r ei os detalhes desse systema na 2ª parte deste relatorio. Por 
agora cumpre-me assignalar que se deve ter presente ao espírito 'que 
por inc::ipacida·de para o tra'ba1ho, previsfa em qua1quer lei sobrn 
accidentes, ,deve entender-se, não sómente no sentido de incapacidade 
phy,sica, mas ainda no sentid·o de iJwapacidade social. A segunda tem 
limites mais amplos do que a primeira, pois •que, em:bora esta acom-
panhe constantemente álquella, pó.de subsistir, por si .só, e em grá:o 
juridicamr.nte ava'liavel. Tal disHncçã-o não é uma subtileza. E' da 
maior justiça, de maxima importancia, 'fundada sobre differenças 
tão essenciaes que a terminologia all emã chama a primeira, a inca-
pacidade phvsica A.rbeitsimfahigkeü (incapacidade para o trabalho) 
e a incapaciclade social Erw.erbmnf.ahgkeit (incapacidade p ara o 
ganho) . u\•quella ,é ·a inapHdã·o 1g,enerica :pa.ra desempeníha,r a incum,-
!bencia ele um mistér qua1'quer, derivada das constituições physicas 
ou psychicas; a segunda representa a delficiencia ou a falta do 
conjunto daqueMas aptidões corporaes e mentaes, mediante as ·quaes 
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o •h0mem se sente capaz de O'bter um meio de v1da qualquer, onde 
.ganhe para desempenhar a incumbencia de um mistér qualquer, 
para a sua suhsistencia. ü autor i.ta1ian0, que me est,á servindo de 
fonte de illJformações, tirou do Reiclisversfrungsa:.nt germanico ·o se-
.gui·nte: 

"No ajuizar da •Ca·pacidade de acquisição de um meio de ganlb.o 
(Erwerbsw:ij'abigkeit) não se deve exclusivamente tmnar em con si-
cleração o eamq'.lo ·de o.perosida<ile dentFo do qual até o presente se 
exercita·va a actividade <ilo individ1m.o lesa.do, nem o ganho residual 
que eile, .depois de consolidada a 1}esão, póde eventualmente continuar 
·a tirar. Mias, ao e!1'vez diss0, deve-se, por outro lado, ter em má.ra 
as .suas con,dições de espirit0 e de corpo em harm.onia com o ·gráo 
de instrucção que eile possue. E, por outro :lado, avaliar a qualidaicl.e 
e a ·quantidade de aptidão (.s0óalmente :falando), que se lhe pó de rc-
·conhecer para obter ·um gari·ho no campo da vida ecomomica. E' 'ª 
·Hmitaçíio @u a ·sup1pressão de tal capacid,ade que constitue o damno, 
·o qua'l, - por outros termos, - é representado pelas restricções im 
·potencialidade de aprovcita·r, c0nve r'te-r: ,do em vantagem proi_;iria, as 
'rfontes, ·as ·occasiões de ,ganiho !!tUe se j'JOssam apresen.tar, QU à e qru.e 
jiá fruía o orperm·io, so'bre ·o ·mercado indastria1l, em corre'lação com 
o ·comiplexo das suas noções e da saa ca,paci.dade para o trabalho". 

O ·direito novo ü1stituido ;pela 'lei ibl'ashleira para resarcir o~ 
damnos verificaldos no owerari0 de n0-ssa terra por accidentes do 

1traibaliJJ.J(), ·dleve consider<aT, a•l'éim «il:aquH10 ique aib01e oa diminue em 
teT!mos .albtiectiv0's ou siu@ljectivos, a capacída1d.e d0 operaria, as re-
fações dessa a b0lição ©U ·âi1mi'n.uição ·Gu aboliçã.o em termos de corí-
nm'<ão ,5oéia'l. 

'Conforme o cr-iterio sÍ'FBrp'lista, p0·r-ém, da nos'Sa lei, é v recis0 
para .a incap&ci.dr..dt sei· total e pe:rimanente, <lJHe <fique somente ·O 
operaria 'lrn impossi'bi\l.i,dacle rde ganhar a viJda pe'lo trabal'!ro, qual-
·qner que ·elle ·sej·a, em ·consequencia 'ªª reducção da sua ·capacidal!le 
physica ou •mental. 

IQ regulame·nto c0nsidera, por isso, casos de incapaciidade total .. e 
·permanente, isto é, incornipa'Hveis ·com qualquer tràbalho ufil, ,e ex-
•du.i:ndo o f,e·r.ié:lo Ge qual-quer ]J'rofissão, os seguiB>tes '<)as·os: 

a) a1'ie111ação menta1, incurarve'l: 
b) perda' ©U impotenci-a fancci()'J1al, em sua•s pa-rtes essen.ciaes, 

·de ·ambos os mernfur0·s, 'quer sup.eriores, 1quer i'l1lferiores; 
e~ ·per.da 0u impotencia funccionail, ·em suas partes essenéiaes, 

de um membro ·SU@eri•o1· e ·de outro inlferior; 
d) cegueira de f1inTb0s ·es óthos, com ou sem pe1,Cla d-o-s orgãos,; 
e) cergueira de um 0'11h0, com ou sem 'J)ertla do orgão, •e dirni-

·nuição im.potente da "Í©rça vi.sua~ do oul>ro; 
. f) ·1esão irreparav·el .do cere:hro, do a:PP<arelho circulatorio ·ou fü> 
·respiratorio. 

1Paragrapho unico. 'Cousid.eram-se }!>artes essenciaes aos nl'em -
<bro~ do c0rp0 huma·n o, para os ·eftf.eitos élas lettras b e •e :deste artigo, 
a mão e o ·pé, bem .corn o o conjuncto d0s éledos da ·mão . .,. 

'Proponho as se·guintes alterações: 
- 'ÍI Jettra a, St!ji)primir a pafavra "'.in curavél"'; 
á lettra d, accrescentar ·a 'pala·vr•a "cegueira'", o seguinte "ou o 
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abai'Xamento da acuidade visual physiohigica abaixo de 0,1 (Truc) ", 
-0u melhor recligir assim· a respectiva disposição: ·d) pe-rda dos or~ 
.gã,os visuaes com cegueira completa -ou, sem a perda dos olhos, abai-
xamento da acuidade visua1l physiolo1gica abaixo de 0,1 (Truc) ; 

,á lettra e riscar a palavra "impotente" e ::iccres·centar em ~·eguida 
a palavra "outro'', a plhrase: "acuidade reduzida a 0,2 decimos'". 

á 1ettra f redigir assim: "lesão ·OU impotencia funccional em 
suas partes essen daes dos or,gã,os do systema nervoso cerebro-e s1pi-
nha l e dos ap,parelhos digestivo, circulatorio, respira.torio ou uro-
genital". 

Finalmente, para pôr aiqui uma disposição de accôrdo com a 
emen:cla Teixeira Brandão, jà acceita e incluída na lei, disipor em 
mais outra linha o seguinte: g) certas co.m\Illoções cerebro-medulla-
res com perturbações graves e incunrveis; 

Entre as lettras d e e, referentes á cegueira, e a lettra f, que já se 
refere ás lesõe·s dos grandes app·areJ:lrn!> organi'co·s do 'homem, ficaria 
:ainda bem, 'co·nforme jurisprudcnci'a j.á firmada pelos tri<bunaes fran-
cezes, uma 'Outra disposição, assim 'formulada; '":A ·surdez complicaua 
de vertiigens que tornem todo o trabaillho impossível". 

!Esses casos eitados não podem comportar to'dos os demais que, 
.de nccôrdo com o exame pericial, possam pelo juiz ser do mesmo 
modo considerades (art. 11, ,paragra)!lho unic0 elo regulamento) . 

A jurisprudencia de cl.iversos paiz·es tem, f!Or exemplo, conside~ 
r.ac10 como casos de incapacidade totail e permanente ·!l amputação 
d e uma perna ou dei br;aç0 direito para um septuagenario (Mou.rat e 
'Berthiot? ou mesmo ele um homem de mais de quarenta annos 
.(Paty, M~decine des Accidcnts, 1907); a ce.gueira binocular para 
quem já era e·eg0 ·m·onocular; a perdia, para o maneta, da outra mão. 

Com as addições acima ou outras que a Commissão entender de-
sejaveis, freará con pl.eto na lei brasileira o capitulo referente á in-
capacidade total permanente. 

A iacapacidade total póde não ser permanente e, sim, tempo-
raria, quando o operaáo recobra complelame1rte, ·após a ·ct1ra, den,-
tro do espaço de um anno, a mesma apti•dão que tinha, antes d·o 
<;1ccidente, para o trabalho. 

Si acontece·r que se aggrave o .estado de saHde (la vi.ctima, até 
:ao ponto de se tornar permanente a incapacidade temporaria, deve 
tomar-se por . marco o temp0 de um anno, ;:ilém do qual, pe'la J.ei, a 
focapacidad·c total será, ·então, considerada permanente. 

Finalmente a diminuição da eapacidadc do operario, pód~ s.er 
)!lOr toda a vida, isto é, permanente, mas parcial. Em fal opctjrrenci~ 
a victima pó~le não ficar incapacitada de continar a fazer ~Jualc]l~et 
trabalho. A.. su.a capacidade fi.ca ::ipenas .diminuida. 

Occorr·e e·ssa hypothese, segundo Paul Pie, ne.stes casos: a) 
.q.n.ando o aceidente colloca o operario na impossibilidade de exercer 
.a seu antigo -offici0, embora o deixando em condições de gan}lar 
Hm ,salari0 mais Feduz.i:cl.o ·em outro o.fficio me~10s pesado ou que não 
exija a mesma· dextreza; b) quando o accidente, sem obrigar a vi-
ctima a mudar .de of1ficio, torna esta, entretanto, em situação de não 
;p·oder fornecer normalmente sinão um trabalho de ,qualidade inferior. 

Os juízes pedem geralmente, nesse caso, ao perito que este fixe C» 
q1zantmn da incapacidade do trahal'ho, isto é, que a avalie em mn 
tanto por cento. ·O me.clico tem de verificar tão exactamente quaBto 
possível as perturbações 'funccionaes deixatdas ·pelo accHlente, e em 
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seguida apreciar a importancia com que essas perturbaç.ões dif fi-
cultam o exercicio do -officio determinado a que se entregava a vi-
ctima, como tambem de oufro qualquer trabalho não necessitando· 
especialmente o uso da parte compromettida. "A exp·eriencia con-
fessa Vibert sem ambages, um estudo attento de numerosos . do-
cumentos já publicados sobre esse assumpto, permittem medir as. 
difficulda.des de semelhante avaliação, e de vencel-as n g, medida do 
possivel." Vae, por isso, Vibert a ponto de aconselhar, nó que parece 
justo e rect-o, que os magistrados, tendo em c·onta certas considera-
ções, podem modi.fiCar o quantum proposto pelo perito. Essas con-
;;iderações; perfeitamente equitativas, que podem influir na avaliação,. 
dizem respeito a outros elementos, alguns dos quaes subjectivos que 
escapam mais ou menos á cnmpetencia m edica, e vem ·especificados. 
no art. 21 do Reg.: a idade da victima, seu gráo de instrucção, de 
intelligencia, de energia moral, o meio em que habita, <etc.: 

Quando a reducção ela capacidade do operaria ·clwar certo tempG 
apenas, isto é, menos de um anno, tem-se, conforme o criterio ado-
ptado na lei, a hypothese menos grave entre as cinco categorias. 
acima: a incapacidade parcial e temporaria. 

Já acima suggeri as alterações convenientes em tal classificação.· 
"Em caso ele incapadclade parcial temporaria, diz a lei, a in-

demnização a ser paga á victima será de metade da clHferença entre 
p salario que vencia e o .que vencer em .consequencia da climinuição-
da sua capacidade de trabalho, até que possa readquirir esta." Ex·em- . 
plo para maior clareza e entendimento: si o operaria percebia an-
tes do accidente 5$ e, ·em consequencia da lesão produzida, não con-
segue um salario sinão ele 3$, •a· indemnização devida pelo patrão. 
será de 1$ diarios, metade ela differença que perdera ·em consequ ::!n-
cia daquella lesão. Si percebia 8$, e, depois do accidente, o seu tra-
balho só lhe consente ganhar um salario ele 4$, a indemnização, que . 
lhe tóca ele direito, é de 2$000. 

Entende o commentador Evaristo ele Moraes que essa disposição 
legal, no fundo e na fórma, é inferior ás que se referiam á mesma: 
especie nos projectos Aclolpbo Gordo e Maximiano ele Figueiredo. 
O proj.ecto Bezerra, ora convertido em lei, conservou a fórmula pro-
posta, segúndo o dizer do mesmo critico, "na infelicissima emenda 
substitutiva do Dr. Prudente dfl Moraes". 

Af,figura-se-lhe que a prescripção "á metade da diff erença entre 
o salario que a victima vencia e o que vencer, em razão da dimi-
nu1ção da sua capacidade de trabalhp, demanda demora no calculo~ 
comparada com a simplicidade do texto respectivo daquelles primi-
tivos projectos. Por elles, a victima receberia uma diaria igual á me-
tade do salario até que pudesse reassumir o seu antigo posto e em• 
quanto não se precisasse o caracter da incapacidade. "Quando a inca-
.pacidade parcial temporaria durasse mais de quatro dias, porém, me-
nos de dez, a diaria seria a partir elo quinto dia. Quando durasse 
mais ele dez dias, a diaria seria devida desde o momento do acci-
dente. 

Quando a incapacidade ternporaria durasse mais ele seis rnezes, 
a victima passaria a receber, si tivesse encargo ele familia, metade 
da reclucção causaç41 pelo accidente no salario e si não tivesse tal 
-encargo, um terço ela mesma reclucção." 

Finalmente, em seu art. 12, diz a lei: "Quando a incapacidade· 



-7S-

lotai ou p 2r111anente durar mais de um anno, a victima deixará, findo 
esse prazo, de receber a diaria, passai1do a receber a indemniza-
ção devida em caso de indemnização permanente". 

"Paragrapho unico. A ·victima perderá 'lambem o direito á diaria 
de.;de e dia em que ficar completamente curada ou apta p::tra o tra" 
balho habitual, ou fôr attingida por uma incapacidade pennanente. 
Neste ultimo caso, receberá a respectiva indemnização." · 

No logar competente vão os meus commentarios. 
. Com re-speito ao paragrapho, basta observar que a reincidencia 

de accideHLes victimando o mesmo operario, dados os riscos oriun-
tJ.os da complexidade sempre ;'crescente do machinismo industrial 
moderno, não constitue hypoth'ese muito rara. Um trabalhador fica, 
po~· efft.ito de um accidenle, parcial e temporariamente, inllpto para 
o exercicio do seu officio, com direito',' por conseguinte, :'i jornada 
esta:belecida no art. 11. Passa, porém, a soffrer em outra esphera de 
actividade industrial, compatível com a reducção da sua capacidade 
tb trabalho, - um segundo infortunio, isso é outro accidente que o 
inutiliza ])Or completo. Cabe-lhe, em tal situação a indemnização eso 
tatuida Jl.O art. 8°. 

AO ART. 6º 

§ 8º - O systema aiztomatico da indemnização transaccional 
e " forfaitaire" 

Realmente o systema automatico da indemnização transaccional 
e f ortaitail'e, que a lei inaugurou entre nós, é muito pratico e com-
modo, mas não dará ainda a satisfação completa, do damno causado, 
nem poderá abranger todo o prejuízo que decorre das consequencias 
do accidente, como o systema pelo qual tem insistentemente affir'mado 
suas preferencias a bancada a 'CfllC pertenço ná Camara e so·bre o 
qual discordei na parte final de6te relator.io. 

Para as obrigações resultantes dos accidentes do trabalho toma 
a lei por base, no calculo da indemnização, de accôrdo com o seu 
art. 6°, quantia nunca superior a 2: 400·$ annuaes, embora o salario 
da victima exceda essa quantia. E, ·em seu art. 15, entende por sa-
lario ;mnual a importancia corr·e·spondente a tresentas vezes o sa-
lario diario da victima na -occasião elo accidente. 

Vê-se, desde logo, que, pelo reghnen especial da lei, a satisfação 
do dan:ino causado aos operarios não é completa, não póde abranger 
t.odo o prejuízo que decorre das consequencias do accidente. Procura 
sómente garantir á victima o maximo da reparação que as condições 
da · industria suppqrtam no t~mpo e no ·espaço, isto é .em dado meio e 
momento. 

Para o operario vae nisso, evidentemente, uma desvantagem lar-
gamente compensada, porém, pela se.gurança em conseguir sempre a 
indemnização, qualquer que se.iam as condições do accidenté . 

E' por esse systema chamado em linguagem jurídica indemni-
zação tran.saccional e "forfaitaire'', ·que a lei fixa o limite maximo, 
sobre o qual o calculo tem que se basear, em 2 :400$ annuaes. 

E', claramente, sobre o principio do risco profissional e sobre 
essa indemnização transaccional e forfaitaire, que repousa toda a ori-
ginalidade da lei n. 3.724, cl ~ 15 de janeiro de 1919. 
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Mostrei já largamente, no principio desta expos1çao, que a appli-
cação do direito commum não correspondia mais ás condições de 
trabalho e aos riscos resultantes da transformação da industria mo-
derna e do seu apparelhamento. 

Oma situação nova creou um direito novo. 
Quebrou o Brasil, só agora, corno ·qu.e'braram já todos os pa1zes 

civilizados, com fórmulas antigas, e, em virtude da doutrina do risco 
profissional, o chefe industrial ficou de pleno direito responsavel pelo 
acciclente, fóra de qua1quer ideia de falta. Por uma justa compen-
sação, que se convencionou admittir, uma vez, acceito aquelle pri'Fl-
cipio, - sob pena de se, fazer a industria supportar um encargo 
muito pesado, - a inde11mizaç t10 não póde ser sinão parcial. A im-
demnização, portanto, é calculada pelo regímen vigente da nossa 'lei, 
à f orfait, de accôrdo com uma tarifa tendo por base o salario da 
victima. 

Eis como, simplesmente, e claro escreve o 'Dr. Araujo Castro 
esse processo : 

"A cloutr~na elo risco profissional constitue uma ex~ 
cepção, ou antes, uma derogação ao direito -commum . . Esta-
belece uma transacção entre o patrão e o operario. 

Afim ele qtle não haja um pesado .encargo para o patrão 
e possa este garantir se1;np1re -á victima do accidente uma in-
demnização, tornou-se mistér adoptar essa transacção, na 
erual o operario gm1ij,a e p.erde ao mesmo tempo: ganha, por-

. .q,He 0btem a indemnização nos casos em que, na ausencia 
ele cul]!la cl'o l\)atrã.o, a nada tenha di.reito; perde, porque con-
segae menos do que alcaJJ.çaria se fie.asse provada .aquella 
culpa. 

S@.h> 0 imperio do direito c0mmum, a reparação, desde 
que o accidente resulte de. u.ma culpa, deve for.çosamente 
·e0rresponàer ao prejuízo, .a0 passo qNe no ·regímen do risco 
p·rofissional .a .in.àemnização vem a ser transaccional e..forfai-
taire; não representa o pagamento integral rito damno fOf-
fi'i·do mas .coBstihte um verdadeiro seguro, nina garantia fixa 
e igu,a'l paira todos .©s ·accidentes d.o mesmo .genero ". 

Por consegui.nte, . o outro g•rande ca1·acteristic0 da nova legisla-
ção, é que as indemnizações n é'l'1a assegura d as são tm,nsacei'@rnaes e 
-f 01'faitaires. 

TTansaccional, ·J'l-orq1~e éU.a faz abstraç.Jão, na f6nna â0 prnce:sso, à.a 
culpa ·que possa lf:er sido eomm1ettida. O legislador, ·po·rtanto, t0m0u, 
assim, em conta uma especie de compromisso mutuo entre o .rnwe-
rario e o seu chefe, admittindo, em r>'roveito do pTimeir0, qlile clle 
será sempre ilidemnizado, ·e, como compensação, em proveito do pa-
trão, que a indemnização, avaliada por uma média, permanecerá .irn-
ferior á reparação total elo pr.ejurzo causado. 

E' assim, é nesse sentido; que a in.clemnização é transaccional. 
E ella é ainda forfaitaire, porque não abandonou a lei ao juiz a 

avaliação d.o damno. 
Fiel a essa orientação da legislaçãe 1'ran·ceza sobre accitlerttes d.o 

trabalho, a nossa lei arbitrou d.e antemão as indemnizações a pagar. 
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Predeterminou-as conforme os effeitos passiveis P.o accidente, os 
quaes ella classificou, pelo criterio já exposto no artigo anterior, em 
cinco categorias. 

A transacção e o f orfait são do mesmo modo aproveita veis ao 
operaria e ao patrão; indemnizam a•quelle de qualquer accidente, ao 
mesmo tempo que permittem ao ultimo a possibilidade de calcular 
de antemão sua divida 'eventual e, cnm tal prevenção, cobrir-se pel@ 
seguro. 

Adaptado o seguro, porém, sob a fórmula ampla que p r opugnarei 
adeante, grande vantagem ha em tirar a essa feição transaccional e 
forfaitaire da indemnização o caracter de "excepção, ou antes dero-
gação ao direito commum" a que allude e applaude o Dr. Araujo Cas-
tro, e contra o qual se insurge, como se viu do parecer de Quarta, 
transcripto na exposição preliminar deste estudo .critico, a propria 
,physionomia juridica das providencias legislativas que esta Commis-
são está preparando. 

AO ART. 7º E §·§ 1º, 2º E 3• 

§ 9º - Condicione-se ao menos o pagament0 integral da indenmi-
•zação, por somma fixa, -a.o saforio 110 Brasil, fazendo obi·a de 
adaptação. 

·Cingi-me, no resumo .precedente, para mostrar como se procurou 
tprnar automatico; o funccionamento da lei, ao texto das diversas 
circulares ministeriaes relativas á ap.p'licação de lei franceza, de 9 
'de ·abril de 1.898 concernente as responsaibilidades dos accidenles ele 
·que são victimas os operarias no seu trabalho, circ.lilares dirigidas, 
1á ·na França, aos procuradores geraes e aos prefeitos. 

Para propôr modi.fjcações convenientes., dentro mesmo dos intui-
\tos pratic.os da actual lei da Republica, passo a .analys.ar o que el1a 
estabelece sobre o qumitum da indemnização no caso de morte. 

Em caso de morte, a indemnização consistirá em uma somma 
igual ao salarfo ae tres mmos da viotima, .a.evendo ser paga de .uma 
só vez á sua .fami'lia - conjuge sobrevivente e herde.iras nc-
cessarios., - observadas as disposições do Codigo Civ.il ,go'bre ,a or-
dem da vocação her.editaria, e maj.s 100$ para .as dewezas 'de .enter-
r.amento. 

"O conjuge sobrevivente ter.á .direito ·á me'ba<il.e iíla in-
'lil:emnizaÇão e 1os ·herdeir.os ruece-ssa·rü>s á out-ra u1.etade, na 
conformidai<ile do direito ic@mmum. 

IDeixan.<ilo a -victi:ma sóme:ate co,njHge oti sómente her•-
Cil<eiros nrece.ssaTios., a 111demnizaç.ão será reduzida ·a ,uma som-
ma igiza.l ao salario de d@U·S fl.1lillOS. 

A ·mesm<a reducção ·te1'á J:0.gar ·Si r() -C0·n.iuge somrevi-
vente estirver di.vr©Tciado Ji>OT c.rnlpa •sua o,u .. estiver vohruata-
ífi·arm:ente -separatdo. 

ºNa -falta de .conjuge, ou e-stan,do este div0rciafl0 [por 
c1ilpa saa ou voluntariamente ·separado, e não havendo her-
deiros necessarios, si a. victima deixar pessoas a cuja sub-
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sistencia provesse, a essas pessoa deverá ser paga a indemni-
zação, reduzida nesse caso á somma egual a.o salaf'io de um 
anno. (Art. 7º e §§ 1°; 2º e 3º). 

Antes dos indispensaveis commentarios, conclue-se mathemati-
.camente, das disposições acima transcriptas que o maximo da in-
denmização, no caso de morte, não póde ir além de 7: 200$, uma vez 
que o calculo nunca terá por bflse quantia superior a 2 :400$ annnaes. 

Portanto, aquelles 7 :200$, maximo correspondente a uma somma 
.igual ao salario de tres anno da victima, a ser paga de uma só vez 
á sua familia, ficarão reduzidos em 1 :800$ na hypothese da victima 
.deixar sómente conjuge ou sómente herdeiros necessarios ou .. então 
si estiver o conjuge divorciado por culpa sua ou voluntariamente 
separado. 

A reducção descerá a 2 :400$, na terceira hypothese acima, na . 
falta de herdeiros necessarios e de conjuge, ou estando este divor-
ciado por culpa sua ou voluntariamente separado. 

Pela lei franceza, quando o accidente é seguido ele morte, o con-
juge sobrevivente não divorciado ou separado de corpo,. recebe uma 
renda vitalícia· igual a 20 por cento do salario annual da victima. 

Pela lei belga, um capital representando o valor, calculado em 
razão ·da idade da victirna no momento do fallecimento, de uma 
renda vitalícia igual a 30 por 100 do salario annual. 

Tendo tornado o projecto brasileiro de 1918 para média do sa-
lario justo no Brasil, afim de fixar o rnaxirno da indemnização .que 
em principio acóde ás necessidades essenciaes da familia -operaria, 
.200$ mensaes, a viuva ele um operaria em nossa Patria, receberá, 
por morte do marido victimado no trabalho,. a somma fixa, ele uma 
só ·vez, de 2 :400$000. Quer dizer que a mulher no Brasil, em tal si-
tuação, ficBrá com 66 % elo salario, o que lhe dará para não ficar 
desamparada durante curto tempo, emquanto a mulher do operaria 
francez terá 20 % elo salario, mas durante toda a viela. A disparidade 
é frizante. 

Na entrevista concedida a uma folha carioca, em março do cor-
rente anno, e a que já alludi, o signatario destas considerações já ha-
via observado, de uma maneira geral, lhe parecer justo e equitativo, 
dada a prevalencia, contra o seu voto, elo pessirno systerna da in-
demnização por urna somma fixa, em vez do pensionato, - que a.o 
m enos se puzesse esse pagamento integral em relação com o salario· 
no Brasil, ma.is eleva.do do que na. Europa., em épocas normaes ele paz. 

Nesta parte pratica da lei, mais elo que na doutrinaria ou thco-
rica, ao legislador cumpria exactamente uma obra de adaptação, de 
applicação in loco, proporcionada ás necessidades materiaes e mo-
ràes da familia operaria brasileira. 

Parec·e-me ainda exíguo aquelle maximo de 7 :200$, considerando 
que dentro dessa limitação devem lambem ficar sujeitos quaesquer 
empregados da empreza industrial, contramestres .. gerentes, technicos, 
operarias especialistas, etc., aos quaes não poderá deiXar de pro-
teger o principio elo risco profissional. 

Ora, um simples contra-mestre \habitualmente percebe salario an-
nual muito superior a 2 :400$, correspondentes a uma jornada de oito 
mil réis, e determinando taxativamente a lei que o calculo da in-
demnização "não poderá ter por base quantia. s1.1pàior" áquella, tor-
na-se por demais flagrante, para que tenhamos necessidad e de in-
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stistir, a injustiça da equi1ponderancia .com que a r,as.oura da morte 
nivella taes situações. 

Para um operario commum a lei argentina estabelece uma li-
mitação maxima de seis mil pesos, os Estados norte-americanos de 
Massachussetts e do Maine, cinco mil dollars, e o de Ohio, na rp.esma 
União Americana, eleva . esse limite até dez mil dollars. 

Bem se vê que estou me referindo a calculos de salario nesses 
Estados estrangeiros, muito anterior á guerra. 

Embora a desculpa de que taes legislações isentam o patrão do 
pagamento da indemnizaç-iio quando elle consegue provar a culpa 
do operado, "o que até certo ponto justifica, naquelles paizes, o au-
gmento da mesma indemnização'', pois o regímen transaccional e 
a forfait da nossa lei exchle sempre a culpa - fica indubitavelmente 
de pé o repar.o destes commentarios. 

Parece que rrão seria de todo superflúo accrescentar na lei que o 
con juge sobrevivente tem direito á indemnização com a condição de 
que o casamento tenha sido contrahido anteriormente ao accidentc. 
As leis congeneres, quer a franceza, quer a belga, fazem respectiva-
mente essas resalvas nos seus arts. 3, lettra a e 6, lettra k. 

A belga faz mais uma resalva, que está a se impôr á nossa lei, 
ante aquillo que esta propria dispõe no § 3º do art. 7º. E' qne a 
viuva não tenha direito á indemnização sinão quando a victima era 
seu sustentaculo. 

Outra dureza da lei. - Com referenéia ainda aos casos de morte 
por accidentes do trabalho convem condernnar o art. 14 da lei, que 
manda descontar da competente indemnização, si o fallecimento não 
occorrer logo d·epois do accidente, as diarias recebidas anteriormente 
em virtude de qualoquer incapacidade. 

E', a meu ver, outra dureza inaturavel da lei. 
Ficará a victirna dum infortunio dessa ordem, ante o rigor do 

a rt. 14, isto é, justamente nos casos de incapacidade que trazem em 
si o aggravo, muitas vezes de antemão prognosticado, da morte corno 
consequencia fatal, decorrendo, mais dia ou menos dia, do àccidente, 
.na dolorosa contingencia dessa ideia oppressiva·: que elle proprio, 
com a duração do- seu mal, a incapacidade, está devorando aos pou-
cos a somma que deveria, por sua morte, proteger da miseria a s.ua 
familia. 

E' evidente a inj'listiça de coniputar-se na liquidação definitiva a 
indemnização já p_?ga a titulo provisional. Levaria até a absurdos. 
Um op erario .que, perdesse, por exemplo, um dedo em seguida a uma 
lesão que não requeresse a immediata amputação, e voltasse ao tra-
balho dep ois de alguns dias, perceberia a mesma indemnização de 
um operario •que houvesse perdido o mesmo dedo em consequencia 
de um fleugmão da mão, pela qual durante varios mezes estivesse in-
capaz para o ·trabalho quando o damno econom,ico soffrido por am-
bos, dad o embora a paridade dos casos, se tornou incomparavelmente 
differcnte. 

A tal incongruencia, que póde chamar-se uma inconstitucionali-
dade, o legislador póde, agora, reparal-a no novo texto e fundo que 
vac dar á lei. 1 
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Quanto está longe esse systema p.essimo daquelle que a bancada 
riograndense,. por inspiração do seu chefe, o eminente estadista Bor-
ges de Medeiros, tem aipregoaclo e susteFlrtad0, como o mais acertado, 
o mais seguro, o mais funclamentadamente social, P'ara prover a sab-
sistencia da familia dos operarios, victimas de mn sinistro. 

AO § 3º, DO ART: 7º 

§. 1 O - 11 hypotliese do overario não ter lierdeiros forçados 

Ha na lei uma liperalidade, pela primeira vez reconhecida em 
lei no Brasil, que não póde deixar de merecer os applausos da ban-
cada rio-grandense, pois ella confina visivelmente <wm a liberd~·de 
de testar e como a liberdade de adoptar, ideias muito sympathicas 
ao noss·o programma politico. 

A ingerencia elos poderes publieos pG>de ser feliz ao aperfeiçoa-
mento do re·gimen im.dustrial moderno, decretando justamente me-
didas como a plena liberdade de testar e adoptar e outras que pos-
sam cm1ferir uma responsabilidade effectiva aos chefes industriaes 
e a todos os detentores, intendentes 0u thesoureiros da riqueza. Essa. 
responsabilidade effectiva deve dictar-lhes á consciencia, aos seus de-
veres de ordem publica, que o capital, sendo em sua origem sempre 
social, deve, por isso mesmo, na sua destinação, ter uma applicação, 
positiva e moral, em favor ·do interesse, do bem estar, da prosperi-
dade, do desenvolvimento da sociedade humana, e nunca desperdi-
çado .ao sabor dos excessos condemnaveis do egoismo p essoal. 

- Por isso, lrnmanamente acceitavel me parece a disposição, do 
§: 3º, do art. 7º, mandando, na falta de conjuge, ou estando este di-
v·orciado por culpa. sua, QU voluntariamente, separado, e não havendo 
herdeiros necessariós, pagar a indemnização a pessoas a cuja sizb-
sistencia provesse. 

O Paiz, do Rio, na sua edição de 24 de março deste anno, fez, 
soJ2re esse ponto interessantíssimo · e delicado da lei, ponderações 
até certo ponto de muita felicidade, dados os preconeeitos genera-
lizados, sobretudo no nosso mundo de juristas, de quasi cega obe-
diencia ao espirito hieratieo de certas leis civis. O Paiz alludia á 
mancebia, pela primeira vez incluida no texto de uma lei sob a fór-
ma de pessoa a cuja s11bsistencia o operaria, victima de izm sinisll'o 
provesse. 

Com effeito, figurados _ podem ser, nas hypotheses da lei, a.fim de 
se apreciar o argumento daquella 'folha e para que s·e differenciem 
perfeitamente os casos em . q;ue o industrial, sómente em presença de 
attestados de valor indiscutível, tem de dar cumprimento ás dispo-
sições· executivas de tal regimen, os seguintes casos: 

"Primeira liypothese - A victima é casada e tem herdeiros ne-
cessarios. Em presença das provas, o industrial paga ao conjuge so-
brevivente metade da indemnização e a outra metade aos herdeiros 
n ecessarios, na conformidade do direito .e o mm um . · 

Segunda hypothese - A victima é casada e não tem herdeiros. 
Em presença das provas, o industrial paga ao conjuge sobrevivente 
uma ind emni zação · equivalente a0 salario de dous annos. 

Te1·cefra hypothese· - ..A vieitima é soltetl'm, mas tem herdei1ros · ne-
cessal"ios. Em pre1Siença das provas, •pa·ga a ess·es her.deiros umá in-
<l·emnização equivalente ·ao salario de dous annos. 
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Quarl'a hyp·otl1es1e - 1A viidti:ma é solteira ou esÜt dirvoroia:dia" ou 
vo1unta•rÍ'amente sepa~·a>da e não rteim [1'eI'<leiros necessari:os, mas c:tei-
xa :p·esso.a a cl11ja suibsistenci•a pr-ovess·e: o industrial 'l_)a.g.a :a ·essa pes-
soa, sempre em pNtsença td'ie provas, somma i.gual ao 1s.alairio de um 
anno." 

No operariado do Brasil, o 1nm1,e.rn de ho·m1ens casados é supe-
rior, em cerca .dte ·30 °1º, ChO das· m11;lheres c.asrUJd.as - Lembrou, com 
eif.f.eito, ·a mesma· •folha, no e.ditoria•l .alli traçado, UJma sitUJação ·de 
fado: ·as estahs'tiicas do IRi·o ·e tSão .P.au1o •Consi•gnam 'ª .anomalia ori-
ginalhshna na a•p'l_)a-r·enda, de ser, entre nós, em faes cida;dles, su-
iflerior o numero d ·e ih0<men1S' cas•ados, •em •cerca .de trinta :porr cernto, 
ao das mrnl:he•res casadas. · 

B s:sa situação p:r:oviém dia ór.curnstanóa .de s·er a nossa íerr.a, 
paiz de i·nvmilgr<a•gão, t: dos casardos,. rque veem ipara ralqfil tent·ar a 
vida, ·dleixa,f'em a :mu;lib1er nas· suas 1aldeiias. Dalhi, seigundo o cmnipu!J:o 
daiqueHe ·matut1n©, 'ª enorme quarntü1a:de .dJe lirgações üle.gitim•as, com 
a a•ggrarvanloe •dos lfHtbos natura·es, 11gia1ções .aiv.aHadas ·em uma propo-r-
çãio de s•ess•e·nta a s•etenta por .oento, ·entre o noss·o .a,pei,a:rirado. 

Ante esse ·quadro real, ·escf'eve O Paiz: 
"Foi essa situação de rfaeito,. rque, 1Pro;v.a1v•e1•men·te, fovou o .legis-

J.a.dor a incluk •com uma <timidez ·dleplora'Vel, na hypothes·e da'S in-
<lemni~ações JJO·r acdd·entes do rimaib·aliho, •as ip•essoas a> rclrja subsis-
tencia o -operaria rvictima•do 1H'O'Vless:e . Mas para· tque essas pes•s•oas 
possiam .ter diTeito •ai um ·p·eqll!en·o •p,ecuili0 é 111ecessario que o opera-
ria morto s.eja solteiro e Jiâo t1enha herdeiros necte!S'~alrfos, nla fórma 
d o Cnd 1go IGirvil . 

E' para <fr.faal' tque essa situação ,repr-es·enta um •aibsurc1o, "nm'.ts 
do 1que ·isso, uma iniqui draidle ip·m1icaéLa pela lei ·eiin !homenagem ao 
.preconceito", 1peir.gu.nrta o ariticulista do '1' elfe1rid0 jorll'al:" - Um ope-
1,ario solteiro, com paes virvo1s, 1que jproviê .perfoitamente á sua su'b-
Si•stencia si tiver uma companheina •e fiJ.h0s, provenientes •de·ssa H-
gaçã.o, p od<erá traibaliharr trnnlquill-0, sa!b•en<Clo ique, ·Si rfôr vidima ·de 
um acódente 1d10 trabaliho, 1s100 pa·e, que 11ão IJ»I'ecisa, tqll!e es'bá 10111ge, 
t al vez p·elqueno' .pro1prietario, 'V'i·v·endo ·em reilativ-a 1aba1sta:nça; va•e 
.b el'da·r uma indemnização relati'Va a ·dlons annos do .s•eu salario 'e ique 
seus filhos •e a. mãe d•e:l.J.e·s, sua rcomp:aniheira, ificam 'complefamente 
na mi.s·eria, na conti111gencia ·de ·estender. 'ª ' mã·o •á cairic1ad•e publica?" 

-F:i!gur·arndo arinda a hyipotil1•ese de •um cas1arclo, ·estra111geioro, :em ana-
loga 1s iJtuação, ponéLera: "R<e.sponder-nos~hão que ·essa ·é a contirngen-
cia ele quem •se colloca em s.ituação illegaes •e rque o 'Estaido :não .póde 
.cogit!ar dessas -situações, •quando iha intere·~s!ados .que ·e·stão .ao a'b.riogo 
d.as disposições do 1Qodigo Cirvhl, •se·h-do drá uma cornquisfa ·O facto da 
lei i1econ1h e·cer direitos ás pe;s:soas a .cUJjra su!bsis'te·rneia o op•eraTi:o 1pro-
V·esse, .na ihypotJ1•es,e 1dles,se operario não ,ter herdeiros 1forçaidos. J)ir-
nos-ihão airnd•a que n.ã•o é ·possiv·el, ·em uma lei ordinaria, desiherdar ,e 
que o· iCocJi.go Cirvil •considera ~:rerdeiros !forçados". 

Não sabemos si assiste ao O Paiz, respond•entdlo ao primeiiro (liOn-
to, razão. quando replioru rque ·a ·reali'darde da vi.ela, ra .situação de fa-
cto, ·que os !factos c1'earam, devia :permittir ,que 1se sacrificassem li-
ções, preconceitos, instirl:ultos, a rforçia da tradição ·etc. 

Parec:e-nos .estkada a• .elastiódade dle seu ·conceito. 
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Tem, entretanto, o va'1-0<1· de 1oon1f.erir hem c<>m a d is1posiçãio .da 
lettra tA. do arit. 6° da }ei !bel1ga de 28 de dezem1bro de 1903, so·bre 
1accide11tes ·dlo 'lr albalho, a que 1a1traz ·me reportei, decreto que ·e,tatue 
que a repar.tiçãio do damno não será de·vid·a mesimo ao 1c-on1UJge não 
divorciado, nem s·eiparado do corpo, quando a vic1ima não ·era o 
seu sustentaculo. " 

Uma modificação acceiitavel - Mais já .não padece duv~dla a sua 
ass·erção qua·nto ao segundo 1ponto, consoante as :quae1s· na.o terão 
di'fil'iculdade os ~uristas "em arr>anjar as mais fac·eis accommo·da.ções, 
desde que .o producto de uma indemnização, ·em 1caso ·d'e morte, nà.o 
é ob jecto de herança obwigatoria, é um v.erdadJeirn· ,s1eguro de vida 
que o .operaria páde destinar a quem muito bem enfe1~d!er". 

E é ·neste senüdlo ,que o mesmo orgão da 1rnpren.sa: 1a,p:pella para 
mais uma modiifkação na foi, de modo a 1ctirreslpo!1'der 1aos seus in-
tuitos 1e, na hy:pofüese da .mo'fte de um operairio, s·er ra'Pida a liqui-
dação ·éLa indemnização .e indeipender de .complicações .dle prO'v·U!s: de-
moradas ·e dispendiosas, .para o que sug,gere es<t·e al!vitr·e: "IA.o ser 
contractado em um ·estabelecimento industrial, o opierario faz a de-
clainação da pes.soa, ou pessoais· a quem ·dlese~a .que, no caso de acci-
dente mor•tal, sej1a ·entregue o pro.dueto da indemnização 1que a lei 
lhe garante". 

Assi.m formulado podia ser inclui'do no cor.po da lei ·como dis-
iposição salutar. 

Pareoe a simplidd1ade do a11'vitre hem procedlente velo facto do 
Brasil, em suas· industrias ·novas, ter, .como é na'turaI em todos os 
paize1s de immi.gração, forte pT101pnrçãü, talvez ma'ior numero, 0em al-
guns estahelecinrnntos, de op1eraTios estr·angeirns . rExi1gi1ndo a lei, 
ante as hypütheses acima, 'ª pres1ença ·de attest·ados irrecusav·eis, de 
valor indiscutivel, ·provas que na m:aoria dos c:aiso.s, .para os 01pera-
dos estrangeiros, 1s1e tornam ·difficeis ·e moros•as, o industri1al fica, 
em todos esses casos, impos1S:ihilita·do de cumprir a Jei, de •ef.fectuar 
o paig.amenito .dias indemnizações "com a presteza que o s·eu i·nteres,•e 
e os 1s1eus senti·mentos 1d!e.s·e.ia'l'iam" . 

. E' outro ponto, portanto, .em que não 1s1e attendeu c'onveniente-
mente á intenção com ·que a .lei !foi de-cretada. 

Em torno do .espirito 1d1a lei, .a1qui em .exame, .que ,fez confusa-
mente do pro·dluClto de uma inde.mnizaçáo, em .c1aso de mol'te, um se-
guro f!a1cultaitivo, um se·guro \Permissivo, ·com caracter d•e. oibjecto ·de 
he1'anç1a obri1gatoria, 1esitão allii as contradi1cções que ori1gina o seu 
ar t. 7º e re·s:peotivos §§ 1 º, 2 º•e 30. 

Piara os caso1s regulares 1basta que o conduge solbrevive·nte e os 
her deiros nece·sswrios p1ror;nem, a1fim de se hahi.Ji.tarem ao · reoeibimen-
to ·da indemnização, sua quaJi.dade 1por imeio de certi1dões do r.e,gis-
tro óvil. 

Na falta ··dle herdeiros forçados, quando 1a indemnização :é l'ecla-
mada por pess•o1as a .cujia s'Uibs~sitencita a tVktima do sinistro 1provess·e 
( § 3º do ar t. 7º), d·e'Vem ·essas ip ·e~soas prov1a·r sua condiçã'O po·r m·eio 
de tes't1emunthas, ou outro 1qua~quer meio de iprova atdmiiti·do ·em 
direito . , 

,A nova d~:;;posição, 1que atmz Iemhrei por sug:gesitão d'O P.aiz, 
sanaria em ·parte . e·ssas d1fficu1dlades . 



81 -

Nos casos de morte concede ainda a ~ei, como vfanos p·ela trans-
criipção do seu ·a·rt. 7º, a •p.r·estação de 100$ p3JI1a os funeraeisi da V'i-
otima. . 

Com resp·eito aos heneficiarios ·da victima, quando estran:g-eiros 
e residen'tes fóra do terrHorio nacional, é assumpito que ficiará para 
trnt·ar em seiparado, quando analyis1ar o acr:-t. 27 ·dle lei . 

AOS ARTS. 8º E 9º 

§ 11.0 - As indemnizaçõe·s nos casos ,dJe incapacidade lotai 

Quianto á in·capacidad.e total ·e rp·er.manente, .estaibeleoe a actua1 
Iei art. 8º, 1que a indemnização 'ª ·s·er paga á v.ic.tima, será c·ons1:i-
tui'da de uma somma i1gual á ·do s•eu salario .de tre~ annos. 

Relativamente ·ás Iegislaçõ-eisi ·estranigeiras que s·eguem iiguaJ cri-
terio, pa1"e·c·e parca, aperta·dla de ma1s, na distribuição desse benefi-
cio, a lei ibm1sHeira. Devemos attender que ·essa d'órma de incia.pa-
cidade inhaibilita o pacien't!e, surp·pTime~lihte toda a facu1d3Jde de tra-
ibta111ho, ·não 1só nas occupações ,que 1constituiam a sua ·profissão, c.pmo 
parai qua~quer genero d·e ser'Viço. iA. lei italiana, por exemplo, man-
da alhonar lá victima, ness·e ·caso, indiei:rtnizaçáo .irgual a seis· .annos 
de salario. 

>ld·entiifica a noss·a .rei a i1ncapacidade aibsüluta p·ermanente •aos ca-
sos cfo m·orte ·e .guard.a a mes•:ina ·Te·par1ação rp·ecuniar1a, .i1gua[ 'ª' tr.es anno<; 
de sa1l1ario. IQ iprojedo do De!putado Maximilia1no de Figueiredo, 
art. 59, .era mais generoso, dando prelfer·encia, ·c•o1mo dav.a ao syis1tem1a 
,aio pensionato: "IEm caso ·de 'incapacidad.e absoluta ipermanente, a vi-
cti:ma rec1eberá uma pensãü vitalícia correspondente a 50 º\ º ·do seu 
salario ann\]'al, 1qnando tiver enca1r1gos ·de familia, ·e 33 º\ 0 no caso 
contrario". 

Bm :paizes ·europeus ün.de .as industrias não· dão margem ·a di-
videndos maiores, nem a juros maio; a.1Jto151 do que rendle o carpital no 
B11asil. a quota .fixada paira as p.ensõe.s do op•erar1o é maio.r do que 
a lemfurança naiqueUe pro1·ecto: .a hurngar.a manda ;p3Jgar á victima 

·.60 ºIº, na lei do Ontario 5'5 º\ 0 do s1a·Lari'O. 
O regulamento, •a•rt. 22, 1paraigraptho unk·o da nossa lei, determi-

na 1que, rpaT<a o ah·ono da ·diaria, será ·C'Ontado ·do dia s·egui1Dte ao em 
que 1s1e verifi.car o accidenie. IA vidima percebel'á o sal·ario integral 
do dia do accidente, qualquer 1que seij1a 1a lb.p;r.a ·em que O mesm'O rte-
Illha! occorrido. 

Propo11ho que a lei consi.gne, arqui ou onde julgar conveniente, 
o segu1nte: a victima twá dfr.eito lá i:n.demização a ;partir do ·quinto 
dia .clJepois do acódente ; iSi 1a iincaipaddade durar mais de dez dias, 
a indemnizaçã'O. ser-1!he.J:ia devida a confa·r d•e.sde o primero dia, qual-
quer que seja a 'hora em 1qlie o mesmo <tenlha oc·corrido . Adea:nte cLa-
r·ei as razões deisis·a providencia. 

Mutatis mutandis, como jiá ·dliss·e dos .casos de morte, ·é t·ambem 
d.e uma dureza 1niaturavel o art. 14, mandand-0 sUJbtralhiP da indemni-
zação, ·quando se tornar pe·nma·nente a incapacidade temporaTia, as 
indemnizações e dia.rias já recebidas 1peila victima, em virtud·e da. in-
cap3Jcidade a•nterior . 

. "Em caso de incaipaci.dade .tot·al; mas ·temporaria, .a indemni7la-
ção a ser ·paga á VÍ·ctima será d.e me1:ade do ·saJiairio diario até ·O ma-
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X·imo idle 'Um ·anno. Si ·a in·capacid·ad·e exceder d:esse prazo s•e·rá con-
siderada permanente, nos termos do p1ara1gra<p1ho unico do art. 5°,, e 
a indemnização .r•egulada ,pelo dispo.3ito no •artigo a:nte.rioir". (iA,l't. 9°.) 

O Sr. 'Evaristo ·de l\iloDaes lfaz, ·em seus1 commentari1os, obser.v.ar 
que em ma1er:üa de incapacidade tem.pararia, :quasi todas a,s .legisla-
ções não disti1nguem a "parcial" ·dia "afJ,s,ohzta'', ou "total". 

Fôra essa ·a .distincção rr·e·comm•endada Ilia iFra·nça, iPOr occasião 
de um elos primeiros projectos relia:ti'Vos ao a1s:sumpto, conclemnada, 
mais tarde, por •ser pouco pr.aüca e geradora .dle 1pleitos ·no lfôiro. 

Tem razáo o !Dr. E·varisto. E' pena que logo não ·aipontasse ar-
gumentos contra mais ·essa velharia que a nossa lei foi busc.ar nos 
primitivos modelos de Jegislação sohre •accidentes .do trabalho. iE' 
o .que abaixo lfaço ao tratar da incap1acidade temporada. 

Uma qztes.tão n~e·dico- legal. - IO :Sr 1Evaristo não cli1z quaes são 
essa~ 1questões, mas a principal, ·em ma.teriai d·e ·a1ccidentes ·dlo tra-
balho 1par·ece igirar e.m torno da .palavria "consoli:dlação". 

E' uma questão meclico-~ega'1. 
'Determinou, com eí1feHo, o fogislad•or brasileiro 1que 1a victima 

de accidente p•erderiá o clir·e-ito iá ·diar.:üai desde . •o .dia da consolidação, 
isto é, desde o .dia em que fkar .completamente ·curada, ou ·apta piara 
o ·.flrai!baliho habitual ou 'fôr .aittingida po11· inc·apacidade pe1~manente, 
p/b>·ief"V•ado nesse caso o que aóma ,ficou ·dito . 

Vibel't, o conhecido m edko-1e1gista, assi:m delfin.e o dia dia con-
solidação, no seu livro Les accidents dzz TNwail: "iAo "momento de 
transiçã·o :d'a incapadd·ade temporaria p.ara ·a 1i111capaddade ;per-
mamente d·á~~·e o nome de consol1clação. O dia ·d:a consolidação e; 
;po.is, o dia .em 1que o bom estado ph.yrsico do individuo se torn1a de-
.finitiv·o ·e -cm1dle, notadam.ente em e.aso de incapaciidade parcial, po-
d·el'á el1e retomar normaJmernte o serviço, S·em que haja r eceito de ag-
.g11avação do ·seu estado". 

IE' uma ,ques<tã.o d·e:ficadla para ·o medico-perito ·ess1a da época da 
consolidaçãio d·e um 1f.ermento pr.oduúdo 1por accildlente. ·E' o rpro-
prio V.ibert, em outra obra, na 6• edição do seu versado compendio 
de medici:rna le1ga•l, 1quem ·assim, ainda· se ·ex1presso: ' 

''iA p.alavra canso-lidação .,presta~se um pouco ·a equívocos', .entl'e 
os medicos . Bm realiid1ade, o legislador entendeu por essa cousa o 
momen:to em. .que o fer~d'o ·chega a um ·estado deifüinit'ivo de .cura ou 
ctnt•es de inc·apaddade permanent'e ("total" ou "parcial"), ,em fa.ce 
da qual náo ha mais .modi1fkações a prever . " 

Des1de esse momento o mecli·<;o vê, 1porta1nto, que as cons.equen-
cias do acci1dlente mão oompor:tann mai1s tratamernto tendo 'Probabili-
diades de elf'ficacia. '\Assim, ex.empfrf.ica com clareza e ,precisão Vi-
bert, quando um ·rnperario ·es11á a:ta•cado -de f:ractura da 1perna, nã·o 
está sua lesão ·consolidada no sentido .da •lei, quando a lfria.ctura, no 
emtanto, jlá se aoha con·soliid1ad·a no 1s1e111tido mediico. JJepois da con-
solidação d·os osso:s<, fica ·ordinari.amente r .1gidez 1articufar, atrophia 
muscular que ·emba1raçam a·s !funcções do membro, e 1que ca.r·e1cem 
de tratamento . -E sóm·ente 1quando este tratamento v.em a dar os r·e-
su1tado:c', que sp pnclem razoavelment·e esperar, 1que a consolidação 
é obtida". · 
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Os ,juizes teem necessidade de co:nlhec·e·r a répoca rdla consolida· 
çâJo, por s,er, a parti:r desse dia, ,que ·céssa ·a indemnização tem1Pora1ria 

, (sremi-salario) e começa a 'Se contar •O pagamento correspülldente_ á 
incapacidade ,p,eI'manente. 

<Para mostrar a impor:ta,nc.:ia do dlira da cons,olidação, !basta estes 
ciasos roprpostns rque aiqui rfiigUJró: nas à1esõe1s1 do appare.Jll:ro ocular, _!10 
momenrto de fixar a consolild!ação dws cataradas ,traumaticais, a 
acuidad,e visual scl.entifica, dita mais exactamente phyrSiolog.ica, 
póde ·eislf:ar muito diminui.da sem rque o operarrio 1es:tej1a emharaçad·o 
de exercer •sua iprolfissão ·e .ganlhar seu salado rileno. IA acui.<fade piro-
fi,ssi:onal é, 1portarnto, d:iifferr·ente da acuird'adre scfontificra. fP:ara certos 
tralbafüos a visão póde ser r ·eduzi,da á melf:ade S·etÍnl nenlhurm i·n,conv1e-
niente. 1Pelo contrario, um Qlp·erario ipúde po's1s11ür urna visão scienti-
fica ·de ifraico ·gráo, 1j15º ou 1l1 Oº, por ,exempl<o, e s·e ·encontrar na in-
capaC'idarde a:bs·oluta ·de ex·eirce.r ;sua .p.l'O.fissão. Nfo está cego: vê; 
mas ·está alf:.tingido, quanto ao seu orJ:1ficio, de incapacz1dad·e perma-
nente i'otal. 

Assim como uma diminuição d·a a·cuid&de v.isual p!hysiolrogka 
arc·ar.reta ou não uma dirninuioção .da ap.tidâJo para o trabalho, · a meisi.. 
ma cousa se dá oom os membros, ibraços, perina,s, mãos ,etc. 

A:OS ARTS. 10 E 11 

-§ 12.º - As reparações em casos de incapacidade parcial 

Resta ·a incalpacilcllade rparicial, ·a mais occurrente, na ipira:tica pela 
frequencia 1quantitativ'a d'os 1accidentes. (Basta comparar, ao acas~, os 
aijrgarismos cl.e qrnliquer esfatistica rde .accidentes do trabaliho. 

Vejamos ·a italiana, c-onsultada ak.aV'és do 1rela.t.orio da ·Caixa INa-
ciona] de S·egur6s, d.e iHoma, d1acl..Qs rque .fi,guram na âbm do pTolfe1~ '
sor Brmüal1ti, vol. 2º, 1914, U Diritto Amminisfinativo, Lºª'g 713. IDre 
l 9 ~12 a 1911 ª''' conse1quenc:ias d·o acciiçlente nas duas éipocas d'·or·am as 
seguintes: . 'C'asos de morte, 340 ·e. ·319; casos de incarpacirdade per>ma-
nente. 1. 559 e '3 .1'51, ·e ca•S'Os de incapacidald!e temporaTia, 31.561 
e 74. 707. · 

1A .Irei 1franceza j.á o ifr.izei., ·estaiheJeda antirgameni!:e a dassilficação 
dos casos d,e incarpacirdade parü1al, temporariia ,e rpe·rmanente, reorno oT.a 
determina a lei lbràsi.Jeka. 

Foi-se, .püriém, em Fr1ança, a1ban1d!onando t.al 1d1éia·, 1deivido '.'·não só 
á iimp.ossiihilidad,e de pr.ever todas as íhyrpotheses, como a dhersidad·e 
d·as .prnfi~s'Ões das vktirmas, motivando diverisos grláos de incapaci-
dade 1pa1ssiveis d·e d·i'f1f.eren.tes roerpa1rações :p.ecuniarias." 

Toda a d.i1J:1fkuklaid'e lega} na rprraitka .• rquando uma .incapacidade 
parcla~ temporarira pasisa a se :tornar pennarvente, 1quer parcial, quer 
total', ou mesmo ;y.eniha 'ª co,mrplicaT-se e ter um deslfeeiho moI'tal, re-
side na .aipreciaçào .e estudo das condições p·ersonaHssimas dia vi-
otima, sobretudo na .existenda d·e doenças anrteriores que concor-
ram pam aqueUas: a.ggravaçõ'es. 

A ,Qôrte de ,Cassação ·em 1Paris tem proclllrald!o d'.irmar jurispru-
denda nos casos de rmorte assim sohrevi1nda, do seguinte modo·: 
"umia y,ez ique a mo1estira ·do operaria não iniflúa, .n,em 1110 seu 
tr.albalh10, ·nem no seu 1s1a'laúo, •em nada importa a p1redis:pos.icão mor-
bi!da .p·a·ra a 'C'OUCessão ·e .Q caku1o rdra,s reparações". • 

Já algo disse desse p.onto ao aboT'd'ar, o rpTob1ema das •Cüncausas . . 
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Em caso de incap1aciidade •paróa1 p·ermanente, Isto é em que 
ape1Hli'• se reduz, .ou ,diminue, ou encurta de mndo permanente o 
vafor industrial do ·.a1perario, a ind.emn'ização marca·da na nossa foi 
para re:p·arar -o ·dlamno assim p,ai·ci1al .e perma·nenfomente ·causaldo á 
caip.acid!ade de producção da victima, - Sifü1á de 5 a 60 º\º rla nue 
teri-a dfreito si a inciapacidade fosSie total e •permanente, attendend.o-
se no calculo á naturez·a e extensão da incaip.acid'ade, de accôl'do 
com a class1fkação ·e:,il'aibelecida o rnguliamento. 

Sã·o innumera~.ei•s as incapacidades permanentes parciaes, pois 
s·e oGmpr~~nd·e 1que a mesma lesão não .tnaz .as mesmas cons•equencias 
em todos os :feridos. 

Da:hi a dilfüculd·aide da sua avaliação, aV'atUação essencialmente 
sll!bjectiva, dependendlo de lmmeroso:S1 flacto.res, ICUjos .quatro pirinci-
p~ds são a idade, .a intell1gencia, a saude e ·a qualidade do operario. 

Comporta uma dupla interpretação: 1 º) A 1av·a1iação da depve- · 
dação geral r ·esultante do ata1que iá init:egriid.a1dle pihysiic-a; 2º) A ava-
liação das cons·e·quenda da enlf.ermidade .em I'elação á profi.ssão ex·er·· 
cida pela viotima. 

O :Jiosso regllllamento, de 1Ma:rço uitimo, manda, :para ·tal fim 
em seu ar·t. 21, aUender-1s1e aos seguintes ·elem~ntos: 

a) as faculdades do tralbaJho 1que subs.istam ,aiepois do acoidente; 
b) a idade; 
e) •a intel.U.gencia; 
d) o .gnáo d·e instrucçfo; 
e) a foidaitiva e ene11gia moral; . 
f) a ca<pacidade de adia·ptação a outra !pr.olfissão; 
g) a segurança de ac.commodaçã'O 1d10 GJ?erario á mesma profis-

são que exercia na ·occas1iã•o do 1acc.i:dente. 
O calculo da reSipectiva indemn-iiz·a·çfo ·estiá f.eito, conforme Q 

§ 1º do mesmo ar.U.go, p·e·lia discriminação da taJbella ·a:nnexa 'ªº re-
gulamento . 

A classificação do § 1 º a·rt. 21 "não exdui'f!á outros casos de 
in•capacidade parcial e rpermanentie; .causadla por lesã-0 .initerna ou 
externa". 

Quando houver <perda de mais ·de um membro ou ol'!gã.o ou de 
mais de uma :p·arte d·o mesmo memlbro, sommar-·se-âo .as pe11centagens 
calculadas piara cada lesão, não podendo, porém, ·excedleir do limi-
te de 60 º 1° ( § 2º do mesmo artigo) . 

Os juízes ficaram, pó:rtanto, com a facuJdade de consi1derar ou-
tros casos, além dos regi·strado sna t<aibella, ·C<>mo de inca(padd!aid·e 
pardal p 0erma,nente. 

"Na Italia os limites da1quel1l·a ind·eimni71ação variam de 5 a 80 °[º, 
e na A:r1g0entina entre 6 e 60 º\º · (<A;raujoo Castro). · 

O crztaio de urna tabella officíal. - Assi1gnafa Viib1ert e com 
elle todos os tratadistas francez eisi de medicina> legal rque a determi-
nação <lo quantum .aiesse •calculo, nos casos d1e incap1adidade parcial 
e cr:>ermanente, isto é, esse prooesso de medir por assim dizer a 
aptidão :para 'º tmbalho, com a qual fiica a victima do accid1ente, 
constitue - a parte mais difficil e mais imporfunt~ para o medir:o- · 
perito". 
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Só a1guns p,aize:s, devido a tal dilfficrudadle, seguem o erite•rÍ-o 
que prevalec'eu na: lei brasHeira, de uma talbeHa o.fd'icial: a ltaHa, a 
Hesipanha e 'ª Arg·enüna. 

Não é rtanto ·essa drf1ficuldade. E' o syis!l:ema d.e somma fixa 
à· forfait pm·a a indemniZ'ação, o que impõe •es1s1e cri.teria. 

Por occasião da discus·sã·o ·dia lei fra:rnc,eza no Senado, (esoreve 
o Dr. IArnuJo Castro, qLte .foi o or,ganizad.or da taibella. br·asileira, 
c01no membro da commissã10 ,extra.,parlamentar a que n 'o.s temos re-
ferido), J3ardoux, responden·d.o a Bilaiv1er, declarnu que ser.ia peri-
gos'º impôr a10 Executivo uma rtalbeUa tão d,elicada 1d1eterminando prié-
'\"iamen.te .o quan·tum a pa,gar .em oada caso . ·de incaip,acidade parcial 

·e p.ermanente. · 
'"Si o Poder lEocecutivo ·estahe1recesse uma classificação paria cada 

profissão, a lisf.a ser-ia· intermin·avel. Si, ao 1c•ont:rar:iio, ado1ptas1se uma 
. classificação geral para todas as -J.esões, taF .pr-0oesso acarretaria •gria-
V·es ind.ustiças p.orique a importancia da p'erda ,dle um orgão varia s·e-
gund'o a pr'Olfissão. 

1E. Thoino.t, por sua vez, ·esor.ev.e: ... Escapemos ao perigo de uma 
tabel1a oif1ficia1 de avaliação. Grei.o 1que, .oom ·excepção da Ita-Ii·a, 
nenlhum ·outl'o paoiz possue ta1bel:la offü·ciial". E termina aissim, a sua 
ex>plicção o autor da tabeJ:la brasiJek.a, acima .estamp·ada: "O crite-
rio ado,ptad·o na elaboração ida ·no1s'sa taibella 1foi f.ix,ar o menor nu-
mero :poss:i·vcl d:e casos .aie inoaipaddad1e pardal .e permanente, !fi-
cando 'OS mai.s d·eipendentes do juiz, que decidirá ·em caida caso oc-
{)Ol'rente .tend.o em ivÍlsita o .e:xiame periC'ial. 

A ItaJi,a, a Hespan!ha, a tAr:gernf:.ina e, em geral, os Estados da 
União Aimericana ·esil:aibe11eoem uma perc•entagem 1fix·a pa·ra cada lesão, 
mas 1é preiferiv·el o systema a·d'optado pefo regul,aimento, uma vez que 
essa pel"oentagiem deverá v>ariar, cmno j1á vi.mos, s·egundo a idade, 
instrucção, capacidad·e de adaiptação a outm proifi1s1sãío, etc." 

·Concordo com Viibert 'em reoonh·ecer ique a parte r.eifoe!"ente ao 
arti>g.o da ~1ei, :a•qui ana~ysad·o, P. uma das mais <l!elicadas ipara um 
periil!o. 

Importa, principalmente aos p,eritos,. ex,pl'icarem ·de mod-o pr·e-
ciso o ,pape1 que idesemipeniha o membro ou o or1gií'o foerido na pro-
1fi1rnão da vicHmta ·e as incidencias de r·e,percussão 1que a pod,em teir-
como damno .as ·l1esões s·olbr.e o ·exercício .funocional .aio mesmo mem-
brn ou do mesmo orgão. Assim como ·as leis sobre ª 'cci:dentes 1di0 
tr·aiba!ih'O de ·out-ros paiZ'es serviram p•ara elalborar 'ª nossa, do mes-
mo modo o ,Go,verno ·da iReipublica aclopta as 'avaHia,çôes dos :peritos 
e trilbunae1s aUeimã,es, austri1acus, f.ranceZ'es, ,eitc., que, J.á na Eur-opa, 
serv·em .p0ar.a apreciar a in1capacidade dlos peritos. "Num · ·estudo mui-
to instructivo, feito sob a !inspiração de 1P.ofrer, :pr·esidente da 7• Ga-
mam da 1C61".te de P.aris, o iDr. · Geou~~'> Broua,rdeI reuniu ·e .compa-
l'OU: .as a?aHações 1a·dmiútidas p elo !Departamento Imperial de Se-
guros, aUemão e 'austríaco, ·e o regulamento ita'Iiano de 25 de setem-
bro d·e 1898; as avaliações c-onsa1g1«adas pelo uso e fornecidas p.or ' 
23 companhias de seguros allemãs; •emlHm, as a'Valiaçôes dos trihn-
nae1.9 suissos e de al,gumas comp•arnhias de segu·ros italianas . Com o 
aux1Hio desses iquaidros, que conco!"dam soibre a maior 'parte .d!Ôs pon-

. tos ·e 1que têm a ivantag:em de fo:rne-cer um maximo 1e iun minimo para 
cada incapacidade, Brnuardel construi:u uma .taJbe]fa d,e ava~i:ii:ção, 
que foi ad·optada pela S·ociedade ·die Medicina Legal de França, em 
julho a.e 1902. " O Governo, ori o (()epartamento d·o Traibalh-0, do Mi-
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nisteri.o da .AJgrkul11rna, deve manda:r traduzir, adoptando-as, para 
oonihedmento d!os intet.~e;ssaidos, qperario:5· .e patrões, juiz·es, ad:vog·a-
dos ·e ;peritos da:quel1a rep·artição •OU da Polida, ·a 1abeUa: Brouar.del, 
que tem a 1grande ·va·ntaigem de ser muito simples, •assim cpmo as 
av1aili1ações ipropostais1 :pel'O Dr. Riémy (Bvaluafii.on des in1capaci,(és 
p1ermanentes baséé sm· la physiologie :de·s fonciions ouJUI1ie\l"es de dii-
verses pcnrtl<es du co·rps), com os diff'erentes e·1'emento:s. que este au-
tor 1aconselha pre.cisar no 1exame dos ferid'os e com .a,s ·alil:el'ações d•e 
F·oPgue ·e Jean'brnu (IQ!b. cit., 1914, p.aigs. 50·3 a 527), extraihidas de 
um granel.e numero de deciJs1ões de 1jur.i1S!IJ·rud1encia, sobre ailg·arismos 
acoeito·s pelas viotimas e .pelos .patrões nos ·aiccôrdo·a passados die 
190i1-1902, ·em audiencia de conciJi.ação, per1ante 1Ducha.uif:fer, eniã'o 
juiz ,d10 T·r.fuunal do ;Sena. Um bom guia para 'O Deip1a1~ta:men:to do 
Tr·abaliho or•ganiZíar a fJa1beH.a ·que tem d1e ser anrnex.ada ao novo re-
gulamento 1da ~e'i de :mc1i·dent es que es.tamos re1fund-i.nd•o, pód·e ·ex-
trnctar-:~1e da dbra de Im1bert, Oddo .e Ohaver111ac, Gui:de poUl' l'éva-
luation .des illcapacii'és, l'i·vro de 19.13. 

lA actual ta!bella, annexa ao regulamento 1d!e 112 d·e Março ultimo, 
é .d1eficientissima. Pl'ecisa ser sulbstitutda ou .cori:tplet•ada, p·elo que 
tomo a ~ilberdad•e da ~·emllmançru acima. 

A Jei d·e 15 d·e J.aneko deste anno crêa, assim, para a medicina 
Iegal no Brasil u:m novo e 'Va•sto ramo de no'bre activid'a•de prolfis-
siurna'l, o mais importante, cüm-0 diz V~bert, .em ifirnnça, sob o a:>On-
~o d1e vl,sta da 1quantidade ·de pericias a rea.liZíaT. Essas diligencias 
me.dicas poderão ser c·on.fiiadas a :qua~quer medko, ·comp·etent·e e 
idoneo, ·mas d'e .preiferencia, onde ' houv1er 'halbilitad.os, 'ª medicos p·e-
ritos esp·eciaili1s:tas. 

To.d·o o prof'issfonal competente pó-de ser ·escolhido como perito 
·em materia !Civil; .não é tão ilece!>S'aJria, cmno ·em materi>a criminal, a 
sua es,p.ecia1iw·ção. Ficam 1s1ó 'inc-mnipaitiibi.Jiz·ados, o 1que s·eria ibod1 
juntar á nos1sa Iei, ·ce:r:tos medicos, como estahelece ·o art. 17 d.e lei 
de 22 d,e 11\!)ia.rço de 190'.a. .em França. · IE, assim es.talbelecerrnos 
taimibem: 

"Todas as vel!es 1que uma p1erdieia medica· d'ôr ordenada, 
s·ej1a pelo 1ll'i,z, seja p •el.o [}epartamn·ento do Trab.alih-o, ou 
1qualiquer tribunal ide ap·peililação, o ip·erito não ipode'l'á ser o 
1medi1co que cu]dlou do ,ferido, nem um medico li1gado ia em-
1Pr·eza ou 1á sociedade de seigurns a que o ch elfe industrial 
·es.tiv.er li<g.ad·o . " · 

A .proiva 1d!e 1que o probliema nã10 esta1va · .posto no Briasil, a tal 
r'es:peito, é ·que hoj·e 1exfuite !lllaJ Eurnpa uma verdadeira li:Ueratura me-
dica .especial soibre ·esse ramo d·a med'iicina legal, correspondente ao1s 
accidlentes do tralba11J.o, e, enitre nús, nem os ma'is nov:o·s, .cu:Itos 1e 
brilhantes tmtadistruoi de 1med.icina J.e.gal, como Alfrànio iPeixoto, 
aind·a nãio tem siquer um ca.piiitulo ·especi.a'l, ahiento sülbre a materia, 
nos seus Hvro·s. A -opinião do medico1perito serit, na maioria das ve-
zes, o principal demento pa'r.a a sofoção do crus10. iE' o v•erdadeiro 
juiz d.a· questão . Essa opinião devel'á s·er "tanto mais müdadosamente 
mlldifica·da quanto .mais delicado ipal,'ece1r o caso de 1que se trat;a" 
(Vibér-t) .e 
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11valiaçuo das incapacidades por paturbaçõeis. da vzsao - Na 

avaliaçã.o das per.tuT'bações .dia 'Visão, as periciiias ·so;br.e lesões oou1La-
r·es não devem ser oonlfiadas dnã"O a ocuU.s'tas d·e rprofissãio.. Quan·d!o 
um opernrio perde a ·meta.d·e, a· terça parte, a quarta, d·e sua acuid1a-
de ·Visual mo·noculaT ou binocular, .com10 -:aw1.l'iaT ·a sua carpaci.dad·e de 
tralbal1ho, s.em con.f.iar a dil'iig;encii!i iperki1a~ a um ·es•peci.ailista, ·.e não 
a um medico oommum, •emlbora este sej,a leig.i.sta da iPolicia? iA ess1e 
prolbJ.ema di·f:ficilimo celebres .peritos allemães, e em- pal'ticu1ar Ze-
hender, J.ost:en, 11\fagnus e Grrenow, têimt procurad·o solução desde 
1·884, sem e1he·garem a conclusões 1precisa1s·, assim .como, ·em if.l'ançá, 
Sulzer, Deheune, ·de Lapasoune, lParinaud, R1eillle, T1ruc, etc. As con-
dusões 'intel'ess·antes de Bonnaud e de Mdicas, relfer~d!as n'o triaiballho 
we 1Fol'gtte e J.eanbT.au, a l(fUe me reifiro em outr.a· parte deste· relato-
rio, podem ser prescriptas no r1egulamen.to •dio Go'V•erno e, de .accôrdo 
com ellas, d.ev•e-S·e 01'ganizar ·O resp·e'Ciivo formularia de quesitos, a 
propôr sem~re ·ao medico-·perito o·coullista. 

Deixo 1d'e me re1fod.r ás 'incaip1acic1ad.es i:·evelad.as ·e agg;ravadas 
por um estudo .anterior ou d•evida1s1 a uma ipre-disposição, 1porique 
o art. 1°, como 1propuz se a.J.ter.ass·e, s'atislfaz j.á pür concorde ·co,m ·O 

. novo rumo .que tem tomado 1a .juri.srprudencia na \Europ.a, ·em materia 
de accidenil:es, deipois do longo peT'iodo de vadHações ·dluriant.e o qual 
a tar·efa de juízes se man:te1V1e di1f1fidl 1ante ,as int!errpretações exdws1i-
vamen.te scienti1ficas dos per-iitos ·no ·pr·edsar o ipape!J. do;s1 tl'aJUmatis-
mos na ·ecilosão, agraivação ou .aocel·e-r.ação dias doençais iIJ1f1ectu.osas, 
tumores, loucura, ·etc., facto·s a que •jlá aHudi. 

- Outras 1qliestões parrecem-me 1d1e s•egunda ordem, <p'or emquan-
to, como, 1por ex·eimplo, a ·de salher-se si rapar.a1Veis as 1delfo·nmidad·es 
estheticas, lque não diminuem .a caipac'Ldad.e do tralbaliho, nem ·entra-
vam o oiflfido do op•e-rario, :por.tad·OT d·ella:s -no ir.osto, em ·cons·equen-
cia· de um .aoecidente, mas sus~epHv·eis d!e :tomair d1f'fic'il o :enig.aija-
men to da victima· ou de o'briigal-a .a ll'cc-eitar um trabalho meno1s1 1re-
munerador. Os juiz·es têm uma tendenoi1a il·egiti:ma pm;a ind·emni-
zaI-as . 

O mesmo das' mutilações ·,geni.taes, .com perda da potencia eoeundi 
ou generandi 1qu.e nã"O 01.f:fend:em n.en!hum orgã.o, indispensa'Vel ao tr.a-
baéi!ho industrial não p0de1rp, iá vista id\e uma [·ei solbre acddentes, s~r 
.ol[md:as como á luz do direito penal, que a afo>ta ·entr·e as ll:esões :pes-
rmaes g·ra'Vissimas. Entretá•nrto, 1é inn·eig;av.el ,que ·em <0erotos casos p.elo 
menos, ·esp1eciialmente nos ü,perf!aiüs Jovens, ro:busto1s1, clheios de vi-
rilidad.e, uma semel!hante 1lesã.o nã.o dei.xa .de ter inlfluencfa, iposto que 
indiscreta, .s·oibre 'ª capaddade ·de tra~aijlho, se:ia ,p.e1o:sr rpaidlecimentos 
de alma ·e ·per.os di1strurlbios moraes !que •necessariamente, em oerla ída-
de, a acompanhP., seja pelas de.P.ressões da energia :physica, como 
auasi s·empr·e se veriifica nos cas:trados, .por alterações no metaho-
lismo or,g:anioo ·r.elativo :á !falta da secreção interna daSJ 1g.la111d.lulas 
testicular·es (,pro1fessor LeonC'Lni) . [).eve, s·egundo Blas-ius, 'Boris, :Sa'!-
vatore .e Peri s·er consid.erada .incapacidade ;permanente parcial pa'frt 
o tr.aiba,lho1 aval'iadi~ (le 1-0 ·a 15 °j 0

1 dia c~acidqde itotal, 
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§ 1.3º - A assistencia medica 1ws casos de accidentes do . t1rabalho 

E' inutil salientar que inlfiuencia ·póde .ter, com r·eS!IJeito á du~ 
ração 1e .ex,ito definitivo das llesões r·ecebida~ ·na occasião do t·raibà-
J1ho, um tratam·ento racion:al ,temp.estirvamen.te 0aip1plicado. !E', pois, 
nahiral .que a ·l'ei sobre accidentes, ·entr,e os ·seus :fins, ·Conte com a 
sancção reJativa a regullamentos :prieventivos ivi1s:ando diminuir o nu-
mero de •accidentes, ,e se 1ampaT.e em di:s1posições aftinentes á · assis-
tencia sanitaria a1fim de põ"estar ·so0ccorro·s aos opearrrfos 1go1peadlos íJOr 
um sinistro, atten uando, ,qua·rnto0 possi·v-el, ias cünsequenciia·s pihysioas 
do prop-do accid.ente e torlliando menor o d.amno economiico. 

Não fa1lfa na '~lei actualmente ·em vi1gor .a 1garnntia ·des1sa assisten-
cia medica, ·e piharmaceuti.ca, ·ou mesmo hospital1a1r. Quando neces-
sar ia ,é oh diga.to ria, por ·conta ·do patrão, e :nã.o püd·erá 1ser · d·escon-
tada d1a1 indemnização paga ·em d ·i.nhieiro ao operari·o . 

Si uma tal di~posição vem crear uma nova ·ohri1gaçào p:ara a 
indusuia, o nnus da1hi derivado é 1a:ntes app1ar-ente por.que com .eiUt 

:>:1e '.Previne ou se . Ji'mita damr\os econonücos m:ai.ores de·corren'tes do 
accidente e que .a ipdustria ·é directa ·ou indirectamente cha·madla .a 
indemnizar . 

Infelizmente nã·o t emos ainda uma Jei ige·riaI para .a :prevenção dos 
accidentes n1as ·em1prezas e nas industrias ond·e vae ter ·app.Ucaçã-o a 
recente lei sobre ,a.ccidentes, o .que diminui.ria muito aiquelle onus. 
Entr·ebanto as ·emprezas, nais1 g.rand·es 1cidades do Brasil, 1dli~põem de 
faivores que as al1liviiam de taJ 1enca!'go, .cercacLas como estão ·de [lü~
tos de soccorro publiic-0, d1e regula:res serviço;s1 de assistencia medi-
ca ·e piharmaceutiica e de outri::t·s i·nstituições d-o mesm0 genero que 
muRo 1d1evem .exnnerar os patrões. 

Qum1do deixar de se-r feita regularmente a !J)re:;:taçã·o daqueUe~ 
socoorros, a victi:ma pod·e:r1á .redamar ao ·r.epres·entante d.o ministe-
rfo public·o, aJfim ·de ique ·tome as necessarias rprovidencias (art. 58 
do regulamento) . 

Conv.em i1nduir ·na ~ei disip0sição semelihante •á do r .eig-ula:mento 
· ·e marcar, n:a p.air•te referen:te a inlfracções, p.enalidades a1d!equadas á 
prestação daiqueUes soccorros. 

Não póde pad·ecer dnvi1das que na -exrpTessã10 "soccorros medicas' 
dev;em s·er :com:prehendidas as int·erv·enções1 ·cirll!l'gicas, tão ·oommum-
mente necessitada1., devi1dlc:, ao pru.prio 1a1ccid·ente. 

A noss:a lei• nibo estaibeJ.eceu limitação, o .que !J)Ód.e orig1nar du · 
vidas ou p·ermittir ·aibusos . Cer.tas 1legisiações. ·estrangefa'as, 1)arn' evi-
tar albusos, decl'aram 1que· o '.PaJtrã.a não ,P, otbrtgado :ao p1a1gamento das 
despe:(:as me·dlie,as e p!harmaceutieas sinã10 ·até compJ.e.tar .a somma fi-
xada pel-o j1üz, tle accôrdo com uma i ai!J.e·i1a approvada rpelo Govern-0 , 

Ess1a tabeUa poder1á sier mandada origanizar rpeJ.o Governo no De-
IJ&rtamento do Tralbalho, depois d,e ouvir uma commissão es·pecia:J 
compr·ehenden·do re·presentantes d~as nossas rp:rincipaes socied·a1dles 
pa.rticulare;s de medicas e· .pharmaceuticos, de syndic·aios pro.fissionaes 
op:erari.os .e rpatronaes, das sociedia·d.es de seguros .contra accidente·s 
id10 trabalho e de· syndiicatos ·de ·garantia,. si os houv.e.r, e será modifi-
cada de dous; ·em dous annos , 

A lei poderia ser, s·eni taes limites, o paraíso ·dios medico1("qué 
faz·em roça", e~pT·essão 1popuJar nos·sa ·equivalente á ifrancezà "[es 
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médicins marrons", ·Co1gnome do.si medic-os inescrup-umsos que, para 
otbterem mai0:r ·remuneração, procuram reta•rdar, .o mais possível, a 
cura ·<fo doente. (.P.or custar o 1dlesmamme quando encontram uma 
têta cheia, isso lev·ou, talvez por :a:nütíhese ou rpor .ironi~a, 'ª gyria 
parisiense a ohamail'-os marrão, que ao ·contrario, é o peiqueno porco 
qu~ deiocüu de mammar . . . ) "1Em Fra·nça, ·O direito concedido iau 
o·peraTi10 de ·escolher o seu medi1co tem dad.o [ugar a grantl•es ' 13Jbu- · 
süs. Mui.t.o.s .medicos, sem clientela, não rel'Utflllll ·em •explo·rà.r ás :vi-
ctiimas 1dlo .waibaliho, m:amdando ang·arial..,as nas usinas ·e até mesmo 
nos ho:~1pita·es (IM1émor, La loi sur .Zes accidents d·u tmu.ail eit le COI\lJS 
médica1~, d tad.o !Pelo iDr . IAraUJJo IGas1tro) . 

E' exacto o que diz Mémor . 1P.elo •r.egimen ·da lei de 189·8 1abu-
sa:V1am as comipan!hàas de segurn. P.e1o ir·egimen •depois da lei d·e 190'5 
aibusam os medicos. Vaq_ueúte cihega a r·e.gistrar ·em suais aulas de 1d1i-
r·eHo: "Ais• garantias da lei são mu1to coII11Pliéad·as e nã:o funcdonam 
bem em Fran9ai . Ha, de 1faot.o, •c·ertos igaibinetes medic•os que viv·em 
exc'lusivamente do tratamento das v.ictimas de :accidente •e que •com-
me.ttem •verdadeiras if.ran des. íEis ipmique as 1Pr·escriipções da lei não 
são ap.plicad1a·s. Quando v·em .ao juiz ,a nota d·o medico, ü ipreço da~ 
visitas está semp:r·e exacto; is•ómente contém um füimerú d·e visitas 
exagerado. Quanto 'iá p ericiia medica, aoaneta des.pezas, •e, si a nota 
não é exagerada, preifere o patrão :pagal-a afim de .evitar .a•s despezas 
com ·a pericia, nec·essari a ,quantlo ·el'le imipug.na 'ª nota d·e hono!'a:rio~ 
medicos por ·exagerada ." 

•Esta •Commi1s"áo póde logo, deixar na 1ei prov·id~ncias <que nãu 
sej1am ciap.az.es de sulhmetter c,ertos medlicos 'ª tentações a •que -nen, 
sempre resi1srtem e podem .originar uma molestia nova: "a sinistros·e". 

E as intervenções cinzrgfoas? - O l1egislador lfez mal em ca1ar 
sobr.e a hy•pôthese da necessidade, tão ifr·equente, ·de · intervençÕe$ 
medí.co-cirmigi·ca;;, mais não seriá -crível que ipretendess·e sobr0ecarre-
gar o .pa•trão cüm todas as desp·ezas m ed1cas e pharmaceuticas, is'e-
guud.o os 1dles·ejos do ·o,p.el' ario, sem Iimiil.açã.o al<guma. 

Mas o .que ·nã·o .póde deix1a·r de estar induido no espirito da lei 
é .que a assislencia, a que se r·elf.ere 'º .art. rn, d·ev·e aibr·aniger todos 
os cui,dados imprescindiveis, operações, forn ecimentos ·t accessorio~ 
que o est•ado do 1d10.enle, victima ·d.o tra1baliho, i1II11Perio.siamente ·ex:}. 
gí.r . A juris;prll!dencia de dhersos 'Paizes considera .como 1aes o !lra-
tament·o ther mico ·OU el ectro-'!!herapico, ·o r·ecurso ao d·entiista, ao 
ocuJista, a qnal;quer ·especialista, aos app.arefüvs de pl'loth~s1t- 11ar<. 
consolidação de ifractura ou ·subs!lirtuição d.e um membro amputado, 
··.c.omtanlo, ip oném, 1que esses ·tratamentos tenham sido rp:res.cripto s 
pelo me•d'ioo assistente. " 

Que a s i·nterwenções ciirul'gkas est ão oomp.reihendidas, é 1siu;ffi-
ciente 'ª consideração de .que >tal' rpro v.idencia vem, ás vezes, ante~ 
em benefiicio dos in ter·esses do :pTopdo ipatrão, tan:to que a juris.piru-
dencia if:ranceza tem .firmado · o princi1pio de que o patrão n ãio res~ 
ponderá .pela ind·emnização cürres,pündente ª'º aggravo ·que resultar 
do facto da yictÍ!InSi se olbsünar lá :necessidade de hma üiperação ci-
rur·gica, reque:rida· pela 1altoeração de saude ·de·OOl'\f•ente do ,sinistro . 

Resol'vendo a seria duvida que , se levanta 1quand-0 a vi.ctima 
não ·quer se ~ubmetter ·a op~l'lação, os trif>unaes teero, ·em França, 
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estalbel·ecido a seguinte op1m.a10: si ifôr pr.ecisamen.te veriificadà. a 
nec·essi;d1ade da interv·enção cirui11gica e .si puder ificar, iá luz d:ru me-
dfoina, hem prov.ado .que da recusa da víotirna do acciden'te re:rnl-
tou a aggrav.a·ção, p'Or esta não r·es1pond·erá ·o patrão. 

Essa doutrina é condemnada por outro:s', po11que le'VarÍla iLogica-
mente ao .extremq de se 1d!eixar sem repa:r.ação al1guma a 1famil'iia. do 
operaria quando .a morte do mesmo fosse attrilbuida pelo extame 
.medico-legal, á a·ecusa de uma 'Operação cirurgica, ju],gada imprescin-
div1el. Accresce que a infalibilidade dos p1,01fissfonaes em materia de 
diagnos-tiico medico não póde vailer ·p·OT um dogma scientilfic'O. 

Para decidir esse pont10, a Commissão, si concor.d'ar, poderá jun-
tar mais um paragr.a1pho a'O a:r.t. 1'3, 1assim redigido: 

"§ ·3.º Na expressão .Succol'l'Os medices deste artigo estão 
comprehendidas· :ais interv•ei1çõeis · medico-ci<rurigicas ou ll!IJJJli-
cações especiaes, com;!iant·o, po!'ém, 1que es·fies tratamenttos 
tenham sido pres·criptos ipefo medico-.as1siosten:te, e 1plenamen-
te 1justi.ficada a 1sru.a rtgorosa indicação." 

Em compensação a .essa a:rnplitude, ias emip'l"esas mai1s proSJp.eras, 
com gr.andle popula·ção opera·ria, alfim de serem esti.pU:ladas a ·orga-
nizar !~·erviços proprios ·de as1sistenciia sanitaria, pod·erfam gosar de 
isenções particu1.ares, redi1gindo-se, para isso, outro dispositiv·o, mais 
·ou menos assfan: 

"Os c:hefe.s1 oll dirigentes d.as ·empr.esas, industrias e 
cionstrucções, .que teniham montado iá sua propria cust1a, sós 
ou associados, oPganizações regufatres de · um s·e·rviço 'parti-
cular ·de a•s1si1stencia mecliica e p:harrm'il·ceutica, p ai:a :p restar os 
primeiros ;tratamenfos immediatos aos qperarios 1f.e.ridos em 
.consequenda de :acciden:te, rpodem s•olicitar a'O D·epart1ainien-
fo do Tr.atbafüo para 1fi1carem exonerados da obd1gação de 
prov:er de outro modo a assi1stenciia sanitaria pr>es1cripta nes-
ta lei. 

iüs inspectores-!llle.dicos ·d!o IDepa:r.tamento do Tralbaltho 
examinarã10 si a. m·,~a1nização do s·erviço medico e :p!harma-
ceutico corl'es:ponde aos .fins d•a lei, ·e, ouvida .es,sa opi!llião 
medica, a autoridade -competente ooncederlá a henção ·re-
querida." 

Quando começa e quw.ido acaba es:,;a obrigação. 1Paira con-
cluir ·este ,ponto ·C·onvem, aindla, ·salientar .que a lei1 ibrasi1·eira, 'ªº 
ie·ontrario de outras congeneres, decidiu' quanto á dai'a, .que 'ª' ;presta-
ção de soccorra:s• med'ic'Os <0omece s-emp1re "â-eosd!e o momle111to 1do .acci-
dente ". 

E' uma 'Vantagem 1para am1bas as ;partes. · :Pr.ovidencí.a1ndo imme-
diatamente o ·patrão rpa:ra que sejam pr·estados :á victima os 1S'OCC·orros 
de que eHa carece, logo 1que 'OC·comer o accide'.j;lte, essa ímmediata 
prestação tle :~1erviços mediic•os ·e ;pharmaceuticos diminue, na1 maio-
ria do's ·casos; as 1c-onsequencias e ipropo·rções da mnosas do accidente. 
Arlguns interpretes do art . 4° da lei franceza, teem sus!tentadlo .a id1éJa 
in~rata de 1que ·esse dispositiiv·o 'O·briga 'º operaria a. su:pportar ·a s~-
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brecarga das despeza,s com medicos e pharmac·eutkos "nos primei-
. ros dias do accid,ent.e" . 

Razão de sobra IJara o legis.Lador 1bra,si1elro re.p·e1l:iJr e1s1s'e icrite-
rio errado, :diá-nos o Sr. lEvarist·o de Moraes neste t1r1eciho ·dos seus 
commentario:~·, tão ifi,el ás realidad·es do noss·o meio operado: "Sa•be-
se, ·enti' e nós, quanto ;qualquer mofostia diJf,ficulta •O viver da famiilía 
operaria, quas1 sempre desp·I'ovida de r·ese~vas. 1A:ugmentam as a1Per-
turas 1quando o cloente é o cheif,e, o sustentacu1lo -dá fami.ua. Não lha, 
cm regra, credito wa piharmaciia. Os me•dlicos, 'ª despeito de sua ge-
nel'nsidade, não •podem, p'e'la p·r.essã10 da crise .aictual, desipreza,r con-

:~1antemente a clinica lbem remunerada, para acudir, n.ais .ctomicillos, 
a ·não remunera.da, ou a parcamente r ·emuneraoda. tA tAssfatenda .Pu-
blica, de unge-nci.a, .só socoü'rre na -occasi,ão do facto; ·e, em1 aibsolU!t-o 
não fornece rne.d:icameutos. !D1e 1maneira que, si a no sisa lei não 1f.os'Se 
cat·egonca no 'que respeita .á ·Oíbrtgação p•atronal', aggravar-se-1tnam as 
consequendas dos aocidentes, com prejuizo .para patrões e ope-
rarios"·. · 

No tocante .ao m.nmeu.10 em que termina es,sa obri1gação, c·onsi-
der·e-se que :todo accidente proquz, ·em ·ge:ral, ~esões .corporaes ou 1a1na-
tomicas e perturlbações funccionaes, 1que não des~1par0cem 1simulta-
neamente. As iPnmeir as pCYdem ·esta1r cur,adas1 p•or .comipJ.eto .e d.eix:a~ 
r em srnbsistir uma 1pe·r turbação ,funccional tatal ou pan:i•al, do mem-
bro le'Sado. Por outro lad·o, as perturlbações •funccion:aies po d:em ,des-
app·ll'recer di~ tod.o, ' ·em que o mesmo succeda a lesão anatom1ca, 
p erdur'aver ainda .nos casos d e 1f1~a1ctura da rotula, por exempio. 

Heferindo-me á d ilf.f.erença que 1fazem medicas e juristas •quanto 
au ter.mo ·· consolidaçào", j1á exp.Hquei o ique 1s·e 1d1eve •entender 'ª :tal 
re:i)p·eJ.to, pe1,feitame11'te calbiv.el tamibiem p:a,ra o efifeit·o, a·qui, da 
prtsNiçao de socconos' medicas e pharmacN!licos . 

A escolha do m &dico. - Ques:Lã,o dd1cada é a! da e~coliha do 
meLlico. 

A .J.eL :franceza 1d1e 1905 admitte que a victima tenha dirúto á 
escolha d·e um facultativo dia 'sua c·onüanç.a, 'lwdendo ·o operaria l'~ 
i:usar os medkos da 1fohnca ou .qUJalllquer outro apresentado pelo 
patrao : Muitas' outras fois .s·eguem -0 mesmo .criterio. 1-"eusa o Dr. !An-
drade Bez;erria autor do (projecto que a :tei 1brasileira, fornand'o ·obr1-
ga1tona ao patrao aiqu.eUa .assistencia, não fü,e .dieve ·restrin!gÍlr -o di-
reito cte escolha d·o m e.dica, salvo condições esip·eciaes que ·o juiz •po-
deriá apTeciar. 

Pénsa .talv,ez errado . Nes1se .assumpto de confi,ança m.edka, nada 
h a 1~ oppôr ·peias e nem s e derve traçar 1'1mJ.te•s aos · sentimentos thuma-
nus, ao respeltO da di,gmclaclie pessGal 1e da lfié ·de ,cad1a op·erario ne,t e 
uu naquelle med ic·o. !Pensa tambem em desaccôrdo com ·o .LJ.r . Be-
z·erra, o Dr . Evia,risto de iMora1es que ar:·o·nse11hia p a:ra ilaes situaçõe1s', 
<leviuamente averi1guadas, •que caiba "o juiz, ou até mesmo iá autori-
dade po1kial, attender á reclamação da• victima, permittind·o-lQie 'es-
co1·ner 1med1co ·ou ,pharmaceutioo, 1po1r conta. do !Patrão. ,E' preciso, 
porém, no I'egitimo interesse dNse ultimo, estrubelecer ta1bel1a para 
ta.es s~~viços medicas e fornecimentO's de · :pharnia.ciia; · ·evitand·o-·s·e 
abusos . 
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Na F'rança, ·a ·tabeHa •em vigor, organizada poir UUJbief, é apenias 
111a1 v1•sta devido •á desmol'la~11zaçâ·o .die ·alguns '!nedioos, os "médicins·· 
llLUI'I'OllS", 1j:á referidos, que, sem -necessidade, rprofonigam O ·I).Umero ·de 
suas v~sitas . 

Acons1ellhando as tarifais· Dubief da talbelJ.a if.J'la1nceza de 1905, comO 
parauig.ma a tomar .entre nós, :nã·o .quero desconihecer casos ·em que:-
u medico pos•sa ter •tl!ireito á. c·o~br:a·nça dos seus• ihonorarios p •rofiissto-
11aes .por outro modo di"l"eriso d-o claquefüa tabella. A ta'bella DUibief 
não é the-ori.camente apiplicaveJ. 1sinão •quando o medico foi esc·olihido 
pelo fer.i:do. Fica su!b:tendido rque si o patrão foi 1quem füe escolheu o 

. ass11stente,- ·este ultimo póde ap1resenta·r ihonoranos mais ef.e<vadios. 

Um awurdo do regir/.an~ento. - l':rescr·eive o re:gullamentú d.a' 
nossa Jei aos medfoos que 1a•comv.anharem as victimas de accidentes, 
em suas en:f.ermidades, a obriigação d·e a.ttesúarem: a) •si o acciidente 
produziu na victima incaipa1cidlade 1p1arn o traibaHw; b) •lJUal a natu-
1·e:i:q do accid·ente ·e duração ,prnvave'l para .que s·e opere 'ª consoh-
dação; e) si durante a mall'lcha Jia mofostia apres.enta ·a vktima JJOS· 
síbilidacle de voltar ao trabalhe; d) si, oibtid·a a ·cura ou a consoI'l.-
daçâo, 1dlella r~S'U ltar mc:apac1dade, .qual a na.tureza; e) si ·O •acddent·e 
produziu a morte do O!J)er.ari·o (art. 35 do regul'amento). !Nos casos 
e:;·pecí.fi.cadcs nas lei'ras a e e, ié o medico obr1gado a detai!lmr a .-:au-
~·a .cI;a rncapáci-da0de ou da morte, d·ec1'ar.al1'dlo se ihouv•e 'lesão in:te1wa 
ou externa e qual a sua natureza (·art. 3'5, § 1º, do 1regufa.me•nto). 

Gonvém eliminar todas· essas dlsposiçõe.s do art. 35. 
Sao um ahsur·do do regulamento. () :rnr~ dico-assistente, não ten-

do sido desi·gaado como 1perito pela autoridade .competente, não póde 
' faz·er declarações e tem o dever de apegair•se até a·o s·egred·o profis-

sional. O mc.:dico que 0a1s1siste á vidima em seu domicHio, na ifaibrica; 
·u medico .cto hos.pit·a~, como ·o director desse ihOS!pii!Jal, são obrigados 
a i!lrnrdar segredo profissional; não teem ·o direito ele trahil-o e de 
iornecerem quer aos peritos, quer aos mecli0cos contrôleurs elas com-
panhias de .se·grnro. ·OU ela parte dos ;patroes, infonnayõe.s .so'bire o 
operaria .ferido, codiaclo aos seus ·cuidado1s•. Tudo •aquiHo •e da 

· competen-::Lt do meclic-o·tp•erito, que oom licença, mas ·sem o ·au-
xiliio das informações prestadas pe~os .assiistente, terá sempre que .fa-
zer o exame neces·sario afim de firmar o seu laudo peric11aL 

Tam<iPho dfo-.turhio originou essa fa'l:lla do •r egulamento, ·essa 
exof!bitancia conif.erida ao medico-assist·ente que os med1icos-legi1s1tas 
da Policia do Districto Fed·eral solicitaram uma con1fe1r·encia parti-
cu lar com o au'to1· 1cllas p1re.sentes· apreci:a·çbes, e fova11am o Ohef.e de· 
Policia desta Cflpital q distribuir uma circular pondo o.fficialmente 
em execuçã•o os quesitü5 aibaix-o s·obrn acc1•d0entes do trahallho, para 
norma dos medico~ peirito~ da mesma repartição .publica: 

Quesitos· .tnedico-legae's {01,mulados .em uma circular da PoNcia . 
bssa c1rcul:a·r ié datada .ct1e 28 d·e .Agosto de 1919; e decla•ra o se-

gmnte: "!Recommendo-vos ,que, no·s casos . de accidentes no t·ra!baliho. 
façaes ·Oibs·ery·ar, além de outros que ju~gardes convenientes, os se-
guintes •quesitos: 
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1º - Si -0 !Paciente apres1enta allguma ilesão no corpo, perturb!ll-
ção fa:ncdon·al <YU 1qualqµer mo1estia capaz de ter si.d.o ·uc.cas'iona·da 
em accidente n.o .seu traib:a•lho. 

~· - Si. póde ·resultar a sua mor~e. 
3º - No caso contrario, em 1quan.to tempo se -o;peral'á a cura. 
4.º - $i ha p·ossi!bilidadle do paciente pod·er vo~tar :ao tl'aibalh.o 

antes de comp•le·tame·nte curado; 
5.0 - Si dep.oi1s, de curado, res-ul'ta'l1á para o paciente a'l·gmna 

inc·ap:addade para o 'S·ffil traibaliho, ·e 1qual o igráo e a duração dessa 
mcacacidad·e. 

6.° - No caso de irnca.pacidade parciar .e _p·ermanen-te, si o pa-
ciente ipoderá accommodar-se ·com seguranç:U< à mesma profissáo. 

7.º - Ainda no mesmo ca:,o, si el-~·e 1poderá ·adaptar-se a urna 
outra 1p·rofis1são. 

Para os casos de morte : 

1°, si' houve m01'1e; 
2º, 1qual .a .sua ca'U'S1a; 
3º, si resultou ou .póde ter r·esuJtado, ·dlirecta ou in-dir-ectamente, 

de :a·ccid·ente no traibafüo da ·v,ictima; 
4º, no caso a[fÍJrmati:vo, si :a morte r-esultou ·ou póde t·er resuHa-

do .dess·e accidente por sii 1so, ou s1 hornve a.liguma ·circumstancia, ta.l 
como a coll'stituição da victima, seu est•ad<J morb:iidio :ll!llterio·r ou 
·postenor, -0u a failita d·e tJra•tamento co.nv-en1ente, capaz d·e ter COlllCOT-
ri-do para essa morte." 

Os .quesitos não estão mal iformul:ados. Podem ·servir de para-
·d~gma ·constante da noiva [ei que vamos organizar, ou do r·esipectiivo 
.regulamento, sup1primin.do-s-e mtei·ramente todo o art. 35, suas l'e-
tras a, b, e, 1d, e ·e f, .e seu ip-ar&1grapiho unico. D-ev·e, p-o!flérn, .fi~ar, 
aquelle 1que'. rtionano no 1oga•r competente, e, nã:o d·ebaix·o do titulo 
V:H, que diz respeito apenas á assi1stencia medica, !Piharrrracerntica e 
hospi-t:a·l-ar. 

AO A.RT. 14 DA LEI 

Su:pprima-se. Parece-me desneces·sario por sua dur-ez.a e injusti-
ça, c·o!11fo1rme o ·exposto ao tratar dos .arfa. 9º, 10, 11 e 12. 

AO AJ;IT. 19 

§ 14 - Detalhes da parte processnal, a denuncia do acâtlente e a 
acção judicial 

A obrigação da rJemzncia . - Quando o·c·co!'rer a um operario 
qua11quer :a-ccidente 1que o o'.bdgue a albandonar o s•erviço, ·e levado esse 
a.c.cidente ao cm1hecimenbo do .eiupresario ·ou do seu representante, o 
facto tem 1que ser immediatament•e communicado ·p.e1o patrão á áuto-
rM1ade polida! do logaT. 

A ·olbri1gação ·dessa denuncia nasce da di!siposição do · artigo 19 da 
}ei, 1cujo texto esfiá assim red1gid·o: 

"Art. 19. Todo accidente de trabalho que .obrigue o ope-
rarfo a suspende1r o , serviço, ou se aus·entar, deve~á ser im-
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·ll]le·dli·atamente communkado á autoridade do Io.ga·r pel'o pa-
trão, p·elo pr.oprio operari·o, ·ou .quaJ1que:r outro. A autorida-
de policial compareicerá sem .demora a•o Jogar . do acddiente e 
ao .em 1que se encon:tTar a 'Victima, tom'3ndo as declarações 
destas, d.o ;patrão •e •das tesit.emu:nihas, pa~~a lavrar o ·res.p c-
ctivo auto, indicando o nome, a quaUda1d!e, a residencia do 
patrão, ·o nome, a 1quaHdade, a re·sid.enci1ai ·e -0 safario da vi-
cHma, o lügar preciis!O, a ihora ·e a •natureza .do accidente, 
as cir0cumsta11ci:a1s .em 1que ·s-e deu ·e a natureza ·dos lf.erimen-
.tos; os nomes e as il'esidencias das ites·lemunhas e ·dlos henc-
ficiarios d•a victima, 

§ 1.0 No quinto dfa, a contar do acci1dente, .deve o pa-
<trãio ·envia:r ~ autoridade policial que tomou coJ11hecimento 
do facto, JJrO'Va de ·que !fez ~ . victima o f·o•r.necimento de soc-
·COl'l'OS med1foos ·e p!l:ia!'maceuticos ou hos.pitallar.es; um at-
testado m1edko soibre o .esf!a:do da victima, as c.orns<equencias 
verificadas ou provav·eis do acciiden;t;e, ·e a época .em ·que 
será ipossivel üonhecer-l<he o resuH·ado definHivo." 

§ 2. º Nesse mesmo dia a 1autori1d!ad·e poHciaJ remett•erá 
o inlquerito, .com ·os. documentos a ·que S•e refore 'º par.a1gra-
pho anterioir, ·ao •Jui<zo .comp•ete.nte para instauração d·o 
summario. " 

1 

A denuncia ou communicaçã.o 1Póde, ·entã:o, s·er itiaim!b_em levada 
á autoridad·e local de ·segurança publica, i1sto ·é, á autoridade poHcfal, 
pelo proprio opeirario ou p.or ·qualquer outra p·essoa. 

E' inutiiF insisti:r, sobre a impo·rtancia ·dess'3 oibriigação. Uma d•e-
claração solicita e immediata de :qua~quer accidente, por nünimJo 
que s·eja, impõe~se por nã.o serem rara.s as Iesões, a .principio julga-
das levis.simas, .que podem vir a ter conse.quenci:ais ·grav·es. Uma Jev·r 
arranhaduira póde complicar-se de irnfocção, si não ·é conv·enient·~ 
men:te tratada, 1com material antiisiep.tieo, de que devia estair abé pro-
vido .todo ·o estalbelecimento i•ndl]lstri:a1' ou todo estafoiiro, por exem-
plo . Omittindo a declaração, más oonsequendas p:Od·em d•ecorrer não 
só da :ev.entuaHda!de de ag.graV>ament.os cujüs 1gráns1 se não pod·em 
pr·ev•er, mas do ipreljuizo .de perd·e·r o ·direito 1á indemnização por .to -
dos os. di1as tdle incap•acidad.e antecederntes ao da denunóa. 

E' evidente 'ª ·vanta-gem da lei :brasileira 1em attri<buir a ·todos. os 
inter>essados a obirigação da communicação immediiata ·do acddente; 
ao pa.trão, it .pro.pria vi1citimai ou a 1qµ,a11quer out1ra p·es·soa. "H·esolv•e o 
no.sso tleigislador uma queisrtãio sérila,, 'tc(rnandlo •quasi im(püslsii•vél' Ja 
occultação do in.fortunio oper,ario, ,quarnd10 occor:rido . pelo if.a,cto 
do .traibalho, ou durante .esite. tAo mesmo :tempo, r·esulta desneoes1sa-
ri'a a apiplicação de qua11quer pena.Jlidade ao p aitrã.o desiidi.oso, pois, 
não lhe ·competindo exclusivamente faz·er a ·communicação, não é de 
H!mer deix€ ella de ser 'feita. " 

Quando ójlropuzer ao tratai!" do art. 28, multas -e penalidades, di-
r·ei' d·a cond'usã·o reinant,e a reE1Pdto. iN.ão so pó de, 'ª .não .ser po·r 
cornfusão, i1nvocar a obdga1toriedade d·e uma m e;dlida e não dar uma 
san.cçifo penal ás suas tr:an.s•gil'essões. No dfoeit.o ipçisitivo, eomo 11·R 
logica commum, ser iobrigado a denunciar, e ser perd'oadio pela nã·o 
decl'araÇão da mesma denunda, sã<p conoepções que se rep·e'Uem e 
excluem. 

O [!)r. !Evaristo de Mo.r:a•es, actha d·esnecessaria a app;Jic;ação, no 
caso 1dle iqual:quer penalidade ao patrão . O Pr . iArau.io Oastro, r .ecla-
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ma 'Para ·e~·sa lacuna d•a lei, •que não e~talbeJ.eoe ipen•aliidades e multas, 
.nã·o só para aquefla, comd :para 1qua1quer outl'la iruf1racção . O Dr. 
Andrade Bezen~a., ·em reuniào reoente .da 'Commissã·o de ILegi·slação 
Socia1, reconheceu a necessidade da creação d·e p·ena.Jidades e mu'l-
tas aos infrac-tores .dia lei nos seus• diversos ar.tiigos, "mas, J>J'inci-
palmente pana os que deixarem de participar Ois casos de acciden~es 
ás autoridade." 

Ha, ·de lfacto, necessidad·e, d:essa providenciai. !Mas, desde que o 
operaTio, ou a1guem, por eille interessado, possa, l'evar immediata-
mente a denuncia do accidente iá autoridade .competente, póde dar-se 
o ca•so .ao 1patrã•o ·OU 1d1e quem ·e~1tej1a na cheifi<a da ·empreza sa<bel' do 
aieCidente só tardiiamente de •modo 'ª •não estar em tempo ·de' pa•rtici-
pal-o dentro do prazo util, determinado no § 1º, do art. 19. 

Como dever1á, então, regular-se? Nào é iIJOSsive.1 applic;ar ·pen·ali-
dade nesse caso .de desconhecimento do accidente, por parte do pa-
lrão, 1qua·ndo nã10 chegue, e1ffectivamente a eHe a noticia do fatct-0 . 

Co:!li1gindo a doutrin·a e a jurisiprudencia ac·ercai d·o assumpto, o 
-primeir·o cla1queUes commentarias ·colheu, -na -olbra ·dos se·guintes au-
tores, !Paul, :Page, Ca'bouat, :Sachet, Lo.ulbart, Vassart, .e Nouvion-Ja-
c.quet, girand.e divel'gen1ci·a .de opiniões, com ·r-esp·eito a •estes .dous in-
teressantes pon·tos juriid!ic·o-p!'oces•suaes: '"1.º 1Si por 1qua~quer :mo.tiv.o 
in~uperavel, o patrão, ou ·o operario victimado, ou outro •operaria 
não puder 1fazer tão prompta ciammunicação, soffrerá o direHo do 
beneficiario? 

Ap·enas, poderiá fkar mais .ou menos diminuída a tforça -piroba-
toria de algum d<:Woimento, ou s·e tornar mais .diJf,ficil a verificaçã·o 
de al'guma circumstancia do 1accident.E~. 2.0 Admitti111dlo ique ni1nig.uem 
tenha tf.eito a partkipação na 1fórma ,pres•criipta, e .que, ipor i•sto mes-
mo, a auto•rida.de policial não haja reali•z.ado as dil1gencias indk:illas 
no art . 19, !fica o beneficiari-0 irnhi:bid-0 de, p·elos meios legaes, ·Com-
muns, ordinarios, provar o ·seu d1iireito, e rec1amair reparação? 

Hesponde o 1mesmo commentad-0r: "Ver.dade é, pOll'ém, que, em 
fa cl' do es·pirito evidentemente protector dá lei, seria ini1quo prejud·i-
car, em ahmh1to, o .direito d·a victima, ·ou o d·os outros UJ.eneficiarios, 
por méra :foHa p1rocessuar. Uma v.ez ique nã.o :tenlha .decorddlo '° <IJi!"a-
zc ·d'a prescripção, esta:beJ.ecido no art. 22 da lei parece-uos que cabe 
a quem Jfôr titular do direito e:xre11cital-o !Pelos mei<0s ·.communs, ibus-
cando a devida rr paração." 

:A 'lei• não ·determina qua1 a autoridade c·ompetente pam instau-
rár o in1querito, si '° .d·e·Iega.dto, si o commiss1ario. E' um •nada muito 
importante, por •exempfo, na Oapirta1! da• 'Republica, ante este d·ep,oi-
mento: "/Muito ·neoessari-o ré ique a mztoridadie policial se c.ompenetre 
da importancia da sua nova !funcção, nã·o ar odelegando0 ·a s·U'balternos 
sew a menor responsabilidade, e, na maioria dros .casos, sem co·mpe-

. t·ecia, i:ntel'lectua.J e mora•l . Si, no que ·concerne ia accidentes, c<0mo, 
em •genal', se 1Jrocede .. nos in1queritos, acerca dos crimes mais ·grave·s, o 

· c1elegado declinar a incumbencia ao commissario, si este a transfe-
rir aio escrevente, ao agente, ou ao soldado promptidão, mal para1d10 
esta11á o direito das part·es, .e, em especial, -0 do operariio." 

A competencia da autoridade policial 1d1eve ser bem esolairecrna, 
quando ·se r.etocar na 'lei, ·confo:cme a regi1i!1J dec·orrente de casos is•e-
me1han.tes iprevistos no regul'amento polidaI ·dos Estaa·os •e do iDistri-
cto Federal. :Sempire que haja impedimento do de.legad!o,. d'unociona-
rú, 1por delegação .ct·este, o resp·ecti.vo substituto. ·Aiqui, p·ois, a incum-
bencia do imrue~ito inicial d-eve s·er do dele.gado districtal de po'licia, 



- 96 

p·e1mittindo-s·e-'lhe, de ac·côrdo com o vigente rngulamento de Poli-
cia_. a delegação dessies 1poderes aos commissarios que servem s1oib 
sua dir·ecção. 

Sã·o outros tantos aiigument.os em favor das ideias ·do 1ntroito 
d,eS:ta ex;posição, onde de.fendi a necessidade 1d1e tiiria1r :á 1ei sua foição 
crimi1nal. Quando outras razões não fossem pod!eirosas, a celebridade 
do ,pr.ocesso 'S·eria, assim, facilitada. 

Cedo ou .tJa1r.d!e, marctha :a ·evolução para tirar a taes :Processos 
tudo 1quanto possa Iem!birar ip1r.oc·ess·os de foição crimLnal. 

Por sua indole ·e sua destinação socia~, não c1onsHtue o .espirit.o 
animad.or de uma legirs'1ação soib,re 1accidentes do traib:alho, me&.m.o 
qn1'rendo-a exercer como legitimo direito, aipenas ,d1e reparaçã.o, cousa 
que 1levia levair os 1egisfa1dlores a escoilieT a instancia criminal. D'es-
c/Je a ini'ervenção do delegado die policia, até a e·s.colha do juizo coin;i-
pdell te pana inst·auração do sumrIIJ(]I·io, a que se refere o § 2°, do 
art. 19, acima transcdpto, ,que é, aqui na Ca:pita1 F,ed.era~, o pretoir, 
011 o juiz de dfreito Criminal. Tudo ne.Ua revela essa ·orientaçãio 
acan:ha·dla . 

Tratando-se da repa'l'aç·ão de um d,amno, d!evi,a ser man1f.esto .o 
caracier civi'l do .procedimento judiciado. 

'Bem p~nsando, pm,&in, consi·derand·o~s·e mais :no s·eu ca11a1citer de 
um dúreito sociial, .o iiegimen tdla lei nova, nem é, sómente o de um 
damno a reparar, mas de ati'enuar os eff eitos pr',ejudiciaes· d.e um 
ris.co da industria, um dever de sol'idariedade ihumana que implica a 
acçã·0 coUectirvia da sociiedlad·e ·em vantaj.em do trabalho e reconhece, 
por i'\so, nos interessados, nas. vidimas de accidente em ·ex·eircici.o de 
uma funcção social, um di1•eito ·e .deve~lh,e ao mesmo .teffi\Po o mei.o 
lega~ proIIlJlto para :fazer valer esse dir1eiito . 

Em outra ·parte 'alvitro a id·eia, que ho}e ganihou terreno, das au-
to1ri1 lades de ol'diem administrativa, do [)epartamento dOI Trnb:afü.o, 
iniciar.em e pn'lpararem o iproc·e1s,so. 

Até o r·egufümenit.o par·ece tender para 1essa caminho, qua:ndo, 
na disposi.ção do § "'2º, do art. 19, p·r·es·creve a necessidad·e de l'emet-
teir.se ao Miuist·erio cfa Aigricultura, Industria e Commerieio uma 
cópia 1d10 :auto que a auto:I'id1ade policial lavrar, reunindo todos os 
elementos para julgamento .do caso, e que .tem de ser enrviado ao 
juiq; competente no quinto dia uti'I, a contar do accidente. (fü~gul., 
art. 43, § 2º.). 

faso não ipóde obedecer só a uma nec.essidade ·estaitistica como s,e 
pensa. 

Sup1prima-se no art. 19 da lei a iPhrase onde se ;lê "e a natureza 
d.os ferimentos",. ·e a parte ida ldra e 1d:o art. 42, do Regulamento, cor-
resip.ondente á mesma ma·teria. Não póde constituir assumptrn da 
ciOmpetencia .da autoridade polilcial. Aqui sigo a mesma ordem de 
idda·s 1que me aconsel1haram, mais aitrás, a manchl!r eHminar t<>das as 
diisiposições .d10 a~i·Í!go ·3·5 . 

Substitua-se o paragrapbo unico do mesmo artigo da lei por este 
outro: ·' 

' ' 

1 

"Nesse mesmo dia a autoridade policial mand r-11. pro-
ceder exame nericial na victima". 
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O paragrapho unko do art. 19'', que deve ser substituído, pas-
sou no regulamento a ser o art. 43. Risique-se. elimi•nai1do-as, as dis-
posições das Jettras b, e e d. 

Dab( por diante, só é possível nesta analysc seguir o Regula-
mento, :porque é a lei .que tem de ser cal.cada sobre eile em varias 
disposiçõ·es, ond·e a esta se avantaj.ou aquelle. 

AO AR'l'. 44, DO REGULAMENTO 

Os marinheiros reclamaram, segund.a os jornaes da época em 
que foi publicada a lei .a.e janeiro do corrente anno, contra o facto, 
de, sómente serem abrangidos pela lei os operarios maritimos que 
se occupaió na carga e descarga dos navios, quan<;l·o é certo que, a 
bordo dos mesmos, trabalhadores ha que correm igual risco. 

O 1Hegulamento n. 13 . 498, de 12 janeiro de 19'19, completando 
a lei n . 3. 724, d·e 15 de janeiro" do mesmo anno, additou ao respe-
ctivo titulo, o seguinte artigo: 

"Art. 14. Quando o accidente occorrer a bordo, o in-
querito será f.eito pelo· c-ommanda'Ilte do navio, auxiliado 
po r duas pessoas idoneas. 

§ 1.0 Havendo medico a bordo, será por elle lambem 
assignado o inquerito, fazendo as declarações constantes das 
lettras b, e e d, do art. 43. · 

§ 2." O inquerito .será remettido, para os devidos fins, 
ao juiz do logar da s-éde da .empr eza" . 

O texto do Ft. 44 deve ser alterado. Onde se escreveu: Quando 
o accidente occorr.er a bordo, o inquerito ... '', deve ficar: "Quando 
o accidente ocoorrer a bordo, e em alto mar, o i•nquerito . . . " 

Em addendo :ao mesmo artigo artigo proponho ainda, accres-
centar, este imprescindível dispositivo : 

"Si o accidente occorrer durante a navegação, o limite 
de cinco dias par.a a declaração será contado a começar da 
primeira atracação .em um porto brasileiro ou em um porto 
estrangeiro onde exista consulado debaixo de nossa ban-

.deira, ao qual. será apr·esentada a · communicação do acci-
dente". 

As lettras b, e e d d-o art. 43, que são justamente as disposi-
ções de que me occupava mandando eliminal-as r·eferem-se respe-
ctivamente: .ao aUestado medico sobre o a.ttestado da victima; á de-
claração das consequenci.as verificadas ou provaveis do accid·ente; 
e á indicação da época em que será p-ossivel conhec·er o r.esultado 
definitivo do accidente. 
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, Substitua-se, aiqui, o § 1 º, do art. 44, por este outro: · 

"Nesses casos a pericia se regulará pelas disposições do 
art. 37, e seu ·p.aragrapho unico ''. 

Tambem conviria formular que "a autoridade marítima ou a au-
toridade consular que receber a declaração do accidente mandará 
proceder d.e aocôrdo com as fórmas e o proc.edimento estabelecido 
em nossas leis communs para a marinha me•rcante, enviando a. cópia 
do processo verbal de in:querito ao juiz do lugar onde está situada 
a capitania do porto de inscripção .do navio". 

AO ART. 3(} DO REG. E 20 DA LEI 

§ 15º - Da pericia medica 

Entre os commentarios, feitos ao art. 19 da lei, sobr.e a decla-
ração do accidente, e aos que terão de se seguir sobre a acção judi-. 
eia/ respectiva, é que cabe a vez de tratar da peça principal do pro'-
oesso, a pericia medica, e apreciar que impmitancia assume a obra 
do medico no carp.po da applicação desta lei. 

O art. 20, diz com ·ef.feito: 

"Durante o tratamento, é permittido, quer ao patrão, 
quer ao operario, r~querer a verirficação do estado de saude 
deste ultimo, nomeando o juiz, um medico para faz·er o 

.exame que se ef,fectu.ará em presença do medico assistente. 
Si houver diverge'Ilcia entre ambos sobre o estado da vi-
ctima e as suas condições de capacidade para o trabalho, o 
juiz nomel.J.rá um outro medico para fazer o exame e no seu 
laudo baseará o juJga1nen'to". 

O r egulamento dispoz ainda : "quando se tratar de .fixar o dia 
da consolidação da lesão, para ·que a incapacidade temporaria possa 
!ler considerada permanente, a p.ericia medica pó.d-e ser tambeni 
determinad·a pelo juiz ex-officio, ou a requerimento da companhia 
de seguros ou syndicato pro!fissio'Ilal, quando o operado fôr segu-
rado em algum desses institutos". (Regul., art. 36, § 2º). 

"Havendo duvida sobre a causa da morte; poderá o juiz orde-
nar a autopsia .da victima, que tiver succumbido immediatamente 
ou pouco depois do accidente." (Regul., art. 37.) 

"Em todos os casos de pericia medica, o juiz designará peri-
tos, arbitrando-lhes a respectiva remuneração. ~ (Regul., art. 38.) 

"Nos ·exames periciaes não poderão servir como peritos, pessoas 
ligadas por parentesco ou interesse ao patrão ou á victima." (Re-
gul., art. 39.) · 

"O laudo deve ser apresentado n o prazo de cinco dias, conta-
dos da data da designação do perito." (Regul., art. 40.) 
· A simples J.eitura desses artigos da ·lei e respectivo Regulamento, 
e de outros a que nos repor.tamos em linhas anteriores, são só por 
si já bastante expressivos para r·ealçar, em r;ipido golpe de vista, 
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todo ·o campo cJ.e acção do medico no ambito da lei sobre acci-
dentes do trabalho, e justificar este conceito de Borella: "O me-
dico é o unico competente no julgar o nexo entre a causa externa 
lesiva e as lesões encontradas no operario, e no avaliar o quanti-
tativo .do damno consecutivo a um accidente. E' - ém ultima ana-
lyse - o verdadeiro juiz a guarda real da garantia concedida pelo 
Estado ao operario para resarcir economicamente o damno physico 
soffrido." 

Um dos maiores estorvos praticas para a execução da lei. - To-
dos os tratadistas, quer francezes, quer italianos, quer nos paizes 
de origem sax·onia, são mais ou menos concordes em confessar 'que 
os maiores defoitos e inconvenientes das leis sobr·e accidentes ve-
rificam-se na pratica, devido ao máo funccionamento do instituto 
da pericia medica. 

Si na Europa onde os costumes; o rigor dessas provas medicas, 
a educação cJ.e peritos especialistas obedece a maiores cuidados e a 
uma .solida cultura medico-legal, os maiores defeitos e inconvenien-
tes na applicação dfl lei sobre acci·dentes do trabalho derivam da pe-
ricia medica, tem o autor d·esitas linhas, que é medico, e já occupou, 
durante seis annos, a funcçiip publica, de ordem .technica, de pe-
rito da Policia Judiciaria em Porto Alegre, a mais sincera franqueza 
em 'declarar que no nosso paiz sobem de ponto os graves inconve-
nientes no funccio·namento daque.Ua dilige·ncia medioo-legail. 

Esses inconvenientes e perigos em materia de accidentes do 
trabalho derivam mórmente de .se encontrar a grande maioria da · 
classe medica, aqui como na Halia, " impreparada, na phrase de 
Leoncini, para a nova, séria e difficil tarefa que a lei sobre acci-
dentes do trabalho lhe confere". · 

Por isso, entendo que, além da prescripção da obrigatoriedade 
do exame medico-legal, base imprescindiv.el para se instaurar o pro-
cesso, e que a lei brasileira esquec.eu, poderá se incluir, nas suas 
novas disposições, a determinação, conveni-entissima, de se encarre-
gar daquellas pericias - profissionaes experimentados, especialistas 
technicps competentes, medicos of.ficiaes, cuja imparcialidade ·está 
sempre mais a salvo da leviandade de nomeações de um ou outro 
juiz, alheio a taes questões de ordem medica, e da escoilha ou indi-
cação suspeita das partes interessadas. 

Alguns additamentos modernos a leis sobre accidentes, com os 
da legislação italiana, seriam ainda um alvitr·e a lembrar. Assim as 
controversias com respeito ás consequencias do accidente podiam 
ser confiadas, por commum accôrdo das partes, op.erario e patrão, 
a um collegio arbitral, composto ·de tres medicos, o qual julgaria 
inappellaveilmente. . 

Nesse S·entido o art. 20 da lei, acirn,a estampada, _ficaria melhor · 
talvez assim formulado: 

"No caso de controversia sobre a natur-eza e sobre a 
entidade das consequencias do accidente, as partes inte-
r-essadas, com acto de homologação do competente juizo le-
gal, poderão deforir a r·esolução da controversia a um colle-
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gio de arbitro·s, composto d·e tres medicos, dous dos quaes 
indicados respectivamente pelas duas partes .e o terceiro 
d·e commum accôrdo enti:e as mesmas, ou, em caso, diverso, 
pelo 'Proprio juiz." 

E ' urna idéa que apenas suggiro, por ser sympathico á hypo-
, these, sempre mais simples em quaesquea· pendencias, ate nas d·e 
ordem profissimrnl medica, dos accôrdos a migaveis por arbitra-
me·nto. 

A instituição do arbitramento medico tem d·emonstrado na ltalia 
a sua perfeita exequibilidade como uma primeira tentativa, um pe-
queno passo para deante em favor de uma reforma substancial do 
systema até então alli adoptado p a•ra se dirimirem controversias so-
bre o thema dos damnos derivados do accidente do trabalho. 

São reformas parciaes, mas de positivo e indiscutível proveito. 
SimplificariarÍJ. o processo, acc·elariam a solução das controvcrsias 
e emprestariam maior confiança na competencia dos peritos quando 
as divergencias se agitassem em torno de questões de pura razão 
medica. A tal disposição po,d·er-se-hia ainda juntar um paragrapho 
estabelecendo que, de accôrdo com as partes, e com homologação · 
do juiz, a controversia poderá tambem ser deferida, em vez d e um 
collegio arbitral de tres medicos, a um só arbitro. 

O numero dos peritos - Não haveda novidade 11-0 deixar á 
esco'1ha dos interessados no accôrdo esse duplo procedimento ar-. 
bitral, porquanto nas propria.s leis brasileiras ordümrias .póde ser 
variavel por designação do juiz e das pades o numero dos peritos 
a ·escolher para outras especies de exames medicos . Por ex·emplo, 
as leis da União pre,screvem sempre a nomeação de dous peritos-
rnedkos. As leis anaJogas de alguns Estados, como as do Rio 
Grande d-0 Sul, um ou mais peritos. 

A prova de mais esses inconvenientes, que redundariam em um 
verdadeiro n auftragio dos escopos a que visa um lei feita para fins 
sociaes, está na campanha vivíssima levantada ultimamente na Ita-
lia, p eila insistente reclamação alli de uma reforma do syst.ema de 
processo de taes leis ê pela instituição de uma jurisdicção especial 
para a liquidação controvertida da indemnização em materia de ac-
cidente do trabalho. 

Isso já existe em quasi todos os Estados europeus, com appli-
cação agora á lei sobre accidentes do trabalho; na Allemanha com 
os Shiedsgerichte ~ o Reischsversch e rwmgsant, na Austria com os 
Tribunaes especiaes, na Noruega, com o Tribunal central arbitral, 
.n a Suissa com os Collegios judiciaes e com o Tribunal federal de 
seguros, na Inglaterra as Commissões de arbilros, na Dinamarca 
com o Conselho de segiwos operarias, na Hespanha com o .Jm·y mixto 
de patrões e ope1·m·ios. 

Esses r eclamos tiveram já echo no seio elo parlamento italiano. 
A' Camara dos D.eputaelos, na sessão de 12 de abril el e 19'02, e no 
Senado a 2 de abril de 1913, foram apr·esentados e aipprovados em 
ordem do dia, projectos convidando o governo italiano a modificar, 
no sentido de t nmar mais simples, mais expedito e menos custoso, 
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o processo nos casos de controversia na applicação da lei sobre ac-
·cidentes. Em consequencia de taes ordens ·O ministro Rava por de-
creto de 31 de maio de 1905 -nomeava uma commissão com o en-
cargo de estudar: 

l", si pela de.finição das controversias dependentes da lei. so-
bre accidentes conviria instituir uma magistratura especial, e quaes 
dev iam ser as normas de constituição e de processo; 

2º, no caso em que não se julgasse conveniente instituir uma 
rn agistratur.a especial, 1que di sposições se deveriam tomar ·para tornar 
o processo mai-s expedito e menos custoso; 

3º, si conviria confiar á .autoridade local ou a orgãos locaes já 
existentes a instituição da tarefa de assumir em face dos institutos 
segurador·es e dos empr-ezarios e 'industriaes a tutella dos operarias 
victimados pQr accidentes do trabalho e dos seus legítimos direitos. 

A commissão, depois de diligente estudo, apresentou suas ideias, 
que, por serem consideradas um pouco complicadas e até certo ponto 
onerosas para o erario, prevaleceu o proj-ecto do Ministro Cocco-
Orlu, que é a .actual Jei itafiana sobre acdd.entes, datada ele 13 
março ele 1-918. Mas esta lei .• apezar ele algumas melhoras, não cor-
r esp ondeu ainda á espectativa e tem alli levantado celleumas, cri-
ticas vi vissimas, restando no slatu quo •anterior, a espera de uma 
reforma racional e radicí(l, as providencias lembradas pela classe 
medica italiana. 

Não 1rn aqui logar nem op1J101rtuniclacle para se tratar idas regras 
die conducta .do 1me:dlico na execuçã·o da •p·erici.a especiail ào ca:so, n·em 
d:t maneira -de lm1çar .os pareoeres, certifacacli0s e a ttestados relferen-
te.'í a qu~stões de acci•dentes no trabafüo. 

Sem l'aHar na contribuição ,que o nrndic10· poderá trazer á elabo-
ração .da liei ·sobre 1acc-identes ·aiddita:ndo me·iihrora:mentos a serem nella 
i n troduzl dos .. sob a :fórma ele ·modificações ás suas actuaes 1d'is']Josi-
çi1es ou de accre.scimos, afim de 1que ella possa corres·ponder da m~-
11 eira mais pe~feita aos altos intui;tos a que se propõe, sem fallar da 
'missão 1fo'bilissima, t anto sio:b o ponto ide vista social, quanto huma-
nitari-o, de esh1cl1aT os me-i.os d,e pr<eveniir e_sses ·acdd.entes , (hy1gieine 
industri.a1l) e ele' .cerca•r ele attenções e cuidados, tanto ·quanto possí-
vel, as opportunas .prescripções therapeuticas para poupar ás victi-
ma .~ oper.arias elarnnos p'hysicos m·ai101res, recordo, por a:lto, 1que o 
:papel elo me'dico em face ela nova J:ei da Rep ubli ca é comp1exissimo 
na su'a apparertle simpJ.icidade. No ex.ame das viictimas elo si-nistro 

-deve o profissional competente fazer uso de boido o seu saber, pôr a 
:maxima attençã,o, diligencia e escrupulosidade, afim ele rectamente 
r.~)feciar os tres pontos cap.itaes, soibre os quaes versa a obra idio -pe-
rito: "o d1iagmi0stico ·medico, a c1erteza do •nexo ·de casuaHd·ade e 'ª 
·avaliação ·cio -d-amn·o. " 

Jamais deve ell e es·quecer que a sua funcção se torna .·sohremodo 
rl iffultuosa pelo facto de tratar-se 1d1e int.eres·ses em con.flicto, haven-

.clo, -de urn a parte, a tende·ncia a negar, 10.u a .cnnceder o men·os possi-
vet e, ele outra, a tendencia a prestação e exaggeração" de ·bôa: ou 
mit fé, até a simulação. "O medico deve ser no .seu julgamento, se-
g1rndo Le1onldni, honesto, s·ereno, i·mparcial, não el eve nunca deixar 
se u espírito -dominar-se de synn:rathias por esif:e •Ou aqueHe, nem ce-
clef a falsos sentim entalismos, dev•e ex·pôr claramente, concisamente 
a sua convicção, mo:tirvando sempre as suas id eias ; eleve jul ga r com 
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equid'ade, conscio sempre da ·alta e delic·ada missão ·que a sioóeda-
de, por meio da lei, lihe confiou". 

Os novos artigos sobre .a perzcza mPdica. - Toda a parte• da lei 
neste po·nto póde ser .concretiz·ada nos · seguin;tes quesibo1s, lformula-
d.·1~; de accôrd·o com a opiniã.o d·o·s me.dicos-legistas da Pol1cia do 
Di.stricto ·Federal, e que a Commissão mo.d.ifi.cará como entender 
mi»lhor . 

Art. 3·6. A pericia de 1que trata o p;aragrapho unico do art. 19 
dei~ta lei, poderá ser r ealiza·d,a por um unico medico. 

§ 1. º E' permittido quer •ao patrão, ou respoinsavel pelo paga-
mento da ·indemnização, 1quer ao o•pera·rio, por •si ou ipoT seus re.pre-
S!!ntantes, requerer ao juiz a nomeação de um medico de sua C'Oin-
fíança para proc1eder exame ·na vi.ctima, toda 'ª vez rque uma des·sas 
par·tes não ·se conifonnar com o primeiro .exame. 

§ 2. 0 Qua.rido houver di·veT'g.encia entre os dous pareceres, -o juiz 
nomeará um terceiro p•ei·ito funccionando co:mo desempat·ador, d.e· 
1commum accôrdo entre as partes, ou, em caso d•iverS'D', pela Hvre es-. 
colha e determinação do· mesmo juízo legal. 

Par.agrapho unko . Os' peritos, nomeados posteriormente, terã10 
direito, sem lke·nça do juiz, a ped;ir esçlarecimentos aos preceden-
te .. 1 p P.ritos. 

§ 3. º Quando s·e tratar de fixar o dia da consolid.açãio da lesão, 
par::-. que a incap.acidiad.e temporaria 1possa ser ·considera:dia. perma-
IH'nte, . a · ipeI·icfa medic·a póde ser determinada pelo juiz sponte sua, 
ou a i·equerimento do p.atrão, ou da companhia de seguros 1ou 1syn-
dicato pr.orfissional, quando o 01per1arr1o rfor segurndo ·em um ,desses 
insHtuto•s. , 

krt. 37 . Quando o accidente occorrer a bordo, durante a nave-
gação, d·e oonfo['midade ·C'Om o art. 44, a rperióa .dev·eriá ser rfeita rpe1o 
medi.co de hord10, podend10·, rentretanto, o juiz 1que receber o inqueTito 
mandar proceder novo exame, desde rque não se conforme com o 
primeiro. 

Paragrapho unico. Si, não ha.vern:iio medico a bordo, o accidente 
de.termina[' a .morte ·da victima, ·e ih:ouve1r impossilbilidad'e de :chieigia.r 
ao porto mais proximo a tempo de se·r f.eita por medico do logar a · 
perióa cadaveric.a, esrse exame deive·rá ser re•alizadro, a bordo por pes-
soa· idonea dentre .as mais versadas em conhecimentos med'icos. 

A·rt. 38. Os peritos deiv.erão responder aos quesitos ·da tabella 
annexa á presente lei (ou a.o respectivü r·egulame·nto), sendo .que, 
para resolver circumstancias que p 'O·ssam surgir, ·no momento ou po·s-
teriormente, poderão ser formulados outr-os quesitos. 

Art. 39. As ·nomeações de peritos q uer por parte d,a autoriid·ade 
policia:l, rquer por \l)arte idu düiz, ·excieptuaid10 o casü do § 1.º do ,art. 
iHi .. d·evem re.ca'hir nos ·peritos olffi.ci.aes, ;só na falt:a desses pod,endo 
ser nome,ados outros 1quaesquer me1dicos. 

§ 1'º O .a.rlbitramento da r·emuneriaição 1a:os ,p·erito:s1, 1feHü •pel.o juiz, 
deve, tanlo ·quanto possi.vel, ser proporcional ao trabalho peri.ci1a.J e 
ao valor da indemnização á victima, · não p,o,dendo, entretanto, exi-
ceder do maximo ·da ta'hella annexa. 

§ 2.º O perito dev.e •ap1resentar ·O seu lauc1o irmmediatame1nte ou 
r]entro do praso de tres dias, contado·s da .data ·de sua nomeaçã10, 
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salvo motivo de· força maior expressamente .fundamentaido ,no res-
1Jecti vo laudo. 

ArL 40. Nos exames periciaes que .f;o,rem ordenados, não pode-
rão se1ivir como _peritos o medico-assiste·nte -da victima, mem o me-
dico ligado á -empresia ou á sociedade de seguros a que o -chef.e da 
cmpl"esa estiver filiado 

P ara1graipiho ll'nico. Os peritos podem fiazer um i·n-querito officioso, 
inter rn·gla·r as tes1Jemunhas do accid-ente, os vizinhos do 1f-erid-o, rpro-
oed1ein d·o a todas 'ªS inV1esügaçõe1s' ,que julg'a'rem uteis ao escl'areci-
m en to d·o ca'S'O. 

AO AHT· 21 

§ 16º - O i-nq111e1~ito, o papel e a esc-olha do m edico, o p1ra.zo summa,r'io 

Convem t11a9a•r, ne-ste oapitulo, morma-s seguras, 1c·on1d1u,ce.rJ.tes a 
·tornar a Iilquiidação d·elfrniüva das indemnizações ·riaipida e d-e modo 
tempestivo. 

O inqu-erito - Entl"e o disposto no § 2º do ar:t. 19 e o 1que -es-
rtatue o art. 21 d -a lei, ha •logar para dizer -da comp·e:t~ci.a, v-a-riav·el 
s·egu111d'O -os paiz·es, do enca-rre1gado .das invesHg,a,ções por onde 15e 
tem a certeza da's' causas e das -circumstaincias ique IPI'O!duziram ·e 
1acomp-a1nharam ·o accide·n:te . tA lei b11a,sHefoa c-o•rnfie·r-e 1á 1autoddade 
pol'icial e'Sse p:r,epa•ro do ,processo, -E' evÍléLente a imrporiancia desse 
1n qll'er ito ,e ·dos d -ocumentos m edicos-lega•M -que o 1devem -acom:p1a~ 
nhar . "IA i-ei aHemã confi·a ess-e i·n<querito it lPoliocia. A au1s!l:riae1a, á 
1autoridad-e -adm'ÍJnistr.a:tiva. A . ingileza, p-ar;a o·s oas·os :de ,acdde·ntes 
.não .m or:taes, a um m edi-c·o. tA i1:a'li-ana, e -assim tla<m!bem a francella', 
o co:n!fiam ~ auiori-daidle judiciada na rpess·oa -do pretor :na Ita-lia, -d.o 
juiz d·e .paz ,em Fr-ança." (IP-rO'f. Fr . Leo1nci-ni, •j,á citado.) 

O -criteri-o é -oomo se vê varia'Vel, de lei p:ar-a J!ei. Tal dÍl,rp-osição 
:tem v;a[m· na ltal±a, p•o-r -ex.emplo, solbl"etudo :paira os acci-dentes in-
·dusiriaes, porquanto para os acci1d'entes 1a: JJord-o no a'lto mar, 'º 
rrnquerito é 1p-ela 1-ei -da1que1Le paiz, -coin:fiado á aut,o-ri1dadie mairiU.ma 
ou á -autorid1ade ,c-onsuJiar, a quem está affecta -a d,p;nuncfa do 'ª 'cci-
dente, como a r eS1Peito estalbe1ece o ar:t. 1Q9 e seguinte . 

;Como r eal inter-e' 'Se solb o ponto de vista medico, limito-me a 
'aicc-entuar ·que é pr.eciso a l1ei -ohri1gar .a1qui, -em certos -casos, -ou 
semp!'e, -a ip-erici:a m e dliica para cerfificar a causa · d-o accidente -e -da 
,Jesão e -a n aturez,a e e·nti>dia1de d-esta ultima . A es·sas -operações pe-
riciaes, .oomo aJfinal de ·C·011:tais: -a todo 'º in'queri·to, podem pr·estlar 
d eclarações 11'ep1reis1enta!Iltes d.as 1p.artes inte!'essad1as, ,e,nt•re a-s •quaes 
p odem -estar o medico .a:ssistem,te, de conlfiança do ferido, -e qua1•qiler 
medico que vi,site o operado a pediido do patrão ou d·as -c-ompa'-
nhias id-e s-egu-r-o, .onde, por ve•ntura, ,es<te ia segurado -o pad·emte. De 
tal lffioid'o •estes e o patr.ãio . poderá.o c-ertiificar-se das co:ns·e·quencias 
efif.e cthnais ·do 'acci.dente, ·e da ·es1p,eci-e ·e 1gi11áo de fo1-capa·cida1de aue 
dehwnünaram, collJfrontando, assim, as d-enmis d·ecfürações oontidas 
n'O latrd10 m edk-o -que ; ~'e -junta 1ás -outras 'Provas de Í'nvesti1g,ação e 
d,emaii:s pericias m edicas •qu e r equi·sita·r o pr-olo·ng,aimen:to das 1-esõ·es 
e -d-e · seus eff.e'itos lfümesfos 1á caioac-i-daid e plb yi~'i ca ou me·ntal do -oip·e-
r.a-ri,u . .A piennissão d-e um m edico ~ ,rndiciado, po~· p1airte 1d ais• corn11m-
rnhias de seguro, ,ou como l'epres·entante d-o pafrão, e •d!e um medi-e-o 
ele conlffa.nça do ,operario, 1qU1a1ndo 'e·ste o en:teda, nad-a ika -ao pres-
tigio -ela autorid-ad-e profi->'sio,n al do medi co-'P'erito de que se tem die 
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·faz·er acompanhai-, por f.orç1a d·e I.e:i, .a autorida,de policial, admi·ni:s-
.tna.tiva, h1dicial, maritima, ou consul.ar, encarregada do inqueri to . 
E' consequencia l'o•gioa, hoje ·ad1mittid.a na legislação do tra!baliho, 
001bretud·o •nos paites que 1possuem seguro oipernrio ohrigatori-0 con-
tra os risc·os da induistria. 

PrO!pün~J:o, pois, ,31 i-nteTcalação d·e mais um arti.go, e11tone o 19º e 
U~a-~: . 

"As .companhias d·e seguro, on·de estiv·er seguraod•a· a victima, d.o 
acci dente, ou qua:l•quer medico, a p·edMo do p:aitrào, tem s.emp r·e o 
;d1ireito rd·e sulbmetter o 01per.ario la visita de 1f1sca:i'i-zaçã•o medica que 
jul•ga·rem ne cessaTia. Quando, porém, es•se ex0ame importe em 1a·ctos 
·que tenhan1 inHuencia sohr·e o tratamento, dev·e ser .f.eito· em pr·e-
·sença do medico ass'istente ·do op·erario ou, si pos1s1ivel , por occasião 
elas tH~r-iciias leg.aes." E, a mesma disposição, ad1dkio nar este p.ara-
grapho: 

"'Piara es•s•e !fim ·a des·ignaçã·o f.eita .p·ela ·comp1a1111hia, ou o pa t•rão 
segurad·or, devid:unente visa·dia pdo juiz, daira ao medico acces-so 
hé!bdoma.dario junto á vic'lima ·em presença elo medico assisten.t.e, ou 
do medico-perifo :nomeado, iJ.Wev.enh1do-se o p·rimeiro destes pr.ofis-

' iüonm~t!> ·d·ous ct:ias antes por carta recommenda·d.a . " 
Nã•o co·nstitue outra novidad,e esta 1p•roposta. Es•bá desgraça.da,._ 

mente p1rovaid.o nos grandes c·e·ntros O'penarios ela lE urop a 1que mecti-
cos, ~nco•nscientes, ·~ 1em escrupu1'os, ou imp1el'Ji.clüs .p.efa necessi·clade, 
nã·o hesitam em ·ar.r-anj.ar ruma clie11tella f.acil cl1a1ndo attestados .ele 
·Cümp:lacencfa .e prol.ougando 1a·s i'ncapaciidad1es tempo•nairias a1ém 'd'a 
'cura, .de moela a aipresentarem, no fürn ·do :t:ra.tainen.to, ·n•otas rJ.e ho-
no.rnrios, paora um 1ferim enLo i:nsi1gn ificante, attin gin,d-o 200 ou 300 
fr.anco:s (E. P,orgue ·e E. Jea·nbr;au - " Guie du médlicin d.uns res 
Acddents cfo Travt1il", 1'!)14, pa1g. 11) . O Se.naclor Peüij.ean, ci ue é 
medioo, \levou ·mesmo ao parlam·ento fTanoez -os r·esultaid<os de um 
inquerito comprüva.tivo a esse respeito, mo.st.na.ncl-o qum1to ,pod.em 
ser f.raudul·enta1nente ·ex1ploradas a:s dispos'içõe·s .;•egisla·tivas nm is ifa-
v-oraveis, a ponto d-o pr·ocedimen.to desses "médicins-m•arrons" im-
P•or á ~nclustri,a 11.acional .em Framça "uma C·a.J''l'liª' muifo mais pesad!a 
do que a que lhe é cam·a1da p'eJa r.epairação legHima ·dos ·acci'Clentes 
de .trabalho." 

Esse ab uso a lei frnn.cez,a d·e 3·1 de IMarç-o d.e 1905, que modi-
fic-o u ª' anterfo1r, d .e 1898, pPeviu toirnando pro'videncias 1para ·lhe 
·dla1r caibo. O § 5º, do art. 4º da l1e:i de 1'898, moidiificaclo ·em 19015, 
1autorj.za c·om efif.ei.to o cheif,e industrial a designar ao jui z d·e paz 
.um me·d'Íco ·encarrega.d'º ele lh1e ministr•a.r informes snhre o esta.do 
<la victirna 1110 curso do tim.ta.men·Lo, pmvi.cloencia cu.ia, inclusão na 
nosis1a lei a.cima lembTei , po.r1que a .encontrei lambem nas fogisl·acões 
italiana e belga. .. 

k s mesmas -observações, s01br.e a n ecessi1cla·cle 'd'o. alvitre qu:e o·na 
.prupon!h10, estão r·egh:.tradas em 'boletins do "Comité pe.vmanente dos 
Con1g·1·essos Inter:na•ciio•na1es d.os .accid.enfes do tra'bal:ho." 

1E' ·até dias pres0ripçõe·s das !'eis .franceza, be1ga, i:ta!lia'na e '' ue-
oa oue "e:m caso dle recusa dai. vi clima de 1S1e p1re'sbar ti visita" do 
·me·dico, .que .junto .a eila oompar·ece só ipa.ra acompm11har o trata-
rne:nto e veri1fic·a·r a exten.são ·do acdd.ente, por co.nta da .ou·tra p ar-
te interes·sad·a, essa ·recusa "póde acar1retar a suspemção do pagmn en-
,fo · da indiemuliz_aç~o diaria" . 

E ' justa· ai.n'd1a, ·por •e1quainimid·ade fossa imíposição, -p orquJa nto 
AJ)or. ouka modifi c,açã o, ao projeicto Andrade Beze1,ra , j'a atraz por 
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mim aco·nselhada, a n•o1va lei :d•eve deix.a.r ao op·eir.a:rfo a liberdade de 
"e'Scülher o medico de sua .conlfia.nça, nã·o podend·o 111.u:neia ·o pat:rão .ou 
a companihia •dle ·seguros impôr seu medico á victima ·de um :a•ccí-
·dente. Esm dispo&ição tambem especial' ás leis if•rance:w, ita:l1ana e 
s·ueca, pep•ousa sobr·e um s·en.timento de louwuvel humanidade. A 
familia proletari.a tem assim •tamibem como as familias ricas, igual 
e justo :dive>ito de .guard,a1r o 1que 1ha de •mais humano .e d·el mais 
dilgnü ao :s1eu prop·rio r·espeito •que é 'ª sua lib.e11dade 1~e conf1icmça, 
uma das formas mais legitimas ·entre as .manifes<tações da lib.evdiad·e 
de c·onsdencia . Podel'á, as.sim, reclama•r, cuidad1os - o que é me1a 
cura, ·segundo a p:hHosophia po•pular, - c1a•quelle em •quem de'Pü-
·sita suas majs esp·eranç.as d•e cur·a. O relator 1Sr. .A:ndra·de 1Bezei,ra, 
p·ensando ao con.tra·riü, ficou pa1~adü e circumsorijpto ao pensamie:n-
f>o da ;p-rimitiv·a lei f<r·anc·ez.a de 189·8. !Mas as mod:i.ficações a esta 
lei, de 1905, j1á pr·ecisam muito hem 'ª' ideia op1posta espec_ilficando 
no art. 30, ·que tod:a pess·oa tentada a d erngar ·a'qnel:le ·clireito da 
victima de •e·scülh.er :s•eu medioo .de 00:111fiança é passivei de multa cJ.e 
16 a 300 frn1rnos. 1P1r·e~cre'V·a 'ª nos·sa lei i<Clentica p·enali d ade. 

Os 1espirito:s• a'Vessü>S ao nüss101 müdo ·d•e ·eriternd•er, 1filiam-se ain-
da á lei germanica, pela qual o !feri.do •dleve •ser cuidado por medico 

,,, da c.or:pünação a ique ·estiv·er alistado. N.a Hesp•an11ha, mais atrazada 
em le•giJsJação social do •que aquelles 1paizes, a escolha elo medic•o 
assistente calbe unk•am1ente ao patrão. A Beil'gica institui Li um re-
gímen mixto: o •Ope1rario não .póele escol:he·r seu medico si.nã10 11•0.s 
aa·süs ond·e o s.erviç.o nã.o ·es:tlá organizado' pel•o• cheife da ·em1P:resa . 
Na 1tailfa ·lrn ·uma t•ra·nsiçã.o e'ntre o re:g.i<in en da 1'ei he~ga e 'º da 
francesa de 19015 .que ch1 Ulhe1rdad.e ampla ·do openario escolher á 
vonrtade o seu rnedic·o, r·e.gimeil1 ba.m1bem ip·e1·tin1e·nte á l·egi•slação sue-
ca e -oul!ras. 

Outras duas questões a ne>sohJ.e.,. na lei '-- Não po·ueri,a dar po•r 
exgottaelo, e sUJt1fióewt·emente v•e11rtila·d•o1 •este po111t-o da questã•o, ·sem 
J.ev.a·ntar dous corollarios Jlo.g.icos da mesma •d·isposição legislativa. 
P.ri:meiro ;a di11fieuldade que póde acontece;r com mudança do me-
dico pe l<a victima do acddente; segun.do, a dM1ficuld:ad•e que p6d!e 
sungk, · quanto á responsabilidade do p:cntrão em ccns10 de fcl'lta p/"IO -
fissional do m'evi'ico. 

Na primeka hypo:bhese, .o op.erario cons·e:nte, 1por exempfo., em 
S·er trata1do p•e!o nrndic!:> ·da emp•r esa ou da com1pa11hia de seguros. 
No corr·er, l])O'rém, d•o• tratarne:nto à l'imm, á rev·e.l:ia , n;a oompleta 
ignoran ci.a ele seu va:tr!lo ou •da companhia de se.guro, pass·a ,a, ser 
assistido ·po1r um s•e1gundo medico, de sua confi1a·nça, e die sua pro-
pria esc-01ha, com10, ·a J,ei lhe 1f.aculta. Este ul'tiirno medico deve im-
mediatam·ente avi:~ rar o patrã·o r e~1ponsavel ofl,e que est<á cui·dando o · 
seu .o;penario, sem o :que se expõe a ficar s·em o ·pag•a.me:nto dos 
seus ihonor·ados . 

Si 'ª' lei brasil·eira der a•o: 01p1e1raáo o clir•ei.to d'e eS'colher s·eu 
medico, •como de'Ve el·ar, e por co.ns·eguinte reconheoer o di-reito 
darrue.lJ.e de mu·dar ·de medico ·durante R marcha do trabamento, nã•o 

·µ.adlená autoriz·ar, no .emtanto, 1que c•o1rram as de"1pez,a.s com os dous 
por co·nfa .cJo patrã'Ü. Este só :poderá, de diróto, :.s'er icibri•gado 'ª sa-
tisfazer ·os 1honora.ri-os d•o• s·egundo me<rlii·co a pa·rtir ·do c:Ji,a· em .que 
o iJ·rimeiro c·essou com suas, vi:slitas. E' judsprudencia firmada por 
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yarios
1 

triliunaes. \Pefas mesmas Tazões 'ª victi ma ·não pod er'á recla-
mar ·O reemlbolso •dio cnst•:i•· dos medic.8Jn.::mtos ·fopne cidos q_Q_ rnesm-0 
tempo por d.nus phan;naceuticos. Todas as vezes, 1portanto, 1que 
mude ·die m·edico, 011 de :pharm•a<da, dev·e .chsso in1f<on111ar ao cihelfe 
da emp·resa. 

H:edi.joo, assim inopiraclo, mais esta dis1posicão a in cluir na lei 
brasileira: .. 

''1A 'Victima ique, cle1po:is d:e est·a1· ao·s cuid.a.clos d.o medico p ·a-
Íf\011a1l, 1quizer mudair cl•e medi•co •no d·e·curso d·o tratamen.to, deve 
informar dessa s·u'b·stHuiçã.o a·o chefe da empr·esa e lhe ·da·r a r eô<pei-
to os motivos ." · 

Coherente com 'ª 's mesmas rid>é.as, a .iei poderia assignalar mails 
ainda, si á ICommissão de L·egislação Social nã101 ·p al'eoe.r demasiad1a 
esta ·outra aclvertenciia no 001r:po e t•exto das nO'Va1s• pres•cri•pções a 
p·r.oipôr ao voto ·ela 1Camara, o seguimrte: 

''Em cas.o nenhu:m• a victima pód·e res1ponsabifüz,a1r o patrã10· rpO'r 
fralta grave d·o medico qu·e a attendeu e lhe 1.JT·estou cuid.ados pro-
fissio.nae·s, uma vez 1que a es•co1ha do oper-airio é, por 'força de!sta 
lei, iperfeitame·nte li'Vre ·e v·olunla·r.ia e pócl e este mud'ar .-:i•u recla-
mar outr·O pratico qua~quer si '\bem lhe pa·rncer. Do mesmo modo o 
patrão 11ão pod·ePá, em f.R·ce elas mesma·s razões, a:Uegar •que o tpata-
mento medfoo foi mal feito ·e sru,tentaT em juizo 1que, s•eguido d.e 
uma m1aneira diver·sa, · as lesões .1Dri1am acal'retaclo urna i.nca.poa1ddade 
menos grave ou mes•mo a cura c.omple'ba." . 

Salta aos olhos a v.an t.a1gem extraO'rcli·nari a mente priatica 1qUJ) d·e-
NJ1ITe11á •dlest·a ultima disp·osiçã'O, r<esulta·nte da:s• medidas que me 1p1a-
l'ecem ex.c·e'l<l.entes, acima sugig-e:ridas, e que já 1faz•em iparite das ibo·as 
lleis s1oibrn a•cdcle11<tes do tra1biail1ho. 

O prazo summario - D.o modo po r qu.e e:stão disciplin.a·das, jiá 
na lei, já no regulamento, as ·suas di·siposições, no sentid·o d(; forn·e-
•CeT immecHatos ·recurs·os ,á victima elo acoid1ente, ·oru á sua . f,amilia, 
no caso ·clle mo•rte, - guardo mi:nh:a::• Mse·r'Vas acerca ela segurança 
que pretendemos d.ar em 1favor daique.J1l·es di.roeitos. 

Na propria ,natureza da medida •está implicito . que ella deve s·eT 
summaTia e conveni·en:l!e,, tanito p·el<o, seu caira.der d•e •providencia ·e.orno 
de oipjpm·tm1,i cl1a·cl'e . · 

As cfasses oibreir.as viv·ern em um r egime:n •dte 1s1alado ·de, prom-
pta retribuição, s·ua unica fonte die receita. Dalhi, desd·e que a in-
demnização, ·em .suas var.ias .fórmas, eleve ser uma neutralizaçã.o elo 
damno e·co·n1omico, precisa ella vir lá:s mãos do operario prompta e 
propo1rcionada, ·de'Vendo fugir o ·P'rncesso •.iudicial ao regímen ·ex-
cessivo ela .Joiv.ruxadla papelistica, ela pap•elacla· .có111fusa e pouco util , 
e, si o p.rep•aro do 1pro.cess•o vier •e11tl'e 11ó1s• a ficar alflf·eito ao De-
parta•mento do Traba1l1ho, como s.e faz em outros paiZ'eis•, do gyr·o bu-
IJ'locratico commuim, po.r sua na•tm·ez,a tardi1grado, c/ietioiurneur, que 
tudo clemorn, tud·o com,pliea , tudo .amun:tôa .e tudo es.quece. 

A regu'l'amentação eleve ser a um tempo muito P'ratica e muito 
sim'ples para •01 seu elt1f.ectivo fun ccio.namento. 

A lei, no art. 2.1, mandla instaur.ar immed~a.taime·nte, reoelbidos 
peJ.o juiz cón11pe·t·ente o i:n1querito e documentos de ·que trata o § 2° 
do art. 19, o ipr.ocesso judicial. 

.Este p1ro1cesso dever.á se·r encerrado :ruo1 pr,az.o rnaximo de 12 
dias co.nt·ado•s d.a data d·o accid·ente. 1fincl'o o qual ser'á proferida 
sentença e orcl•ein.ado o pagamento ·devido pelo acci d·en.te . 

Esta <Comm i:s'Sã·o j.á está sciente, peilas suas reuniões, ·d•e 1tjue as au-
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toridadle·s! judiciariias .aqui no Rio 'se rf:êm 1queixado contra a f.ixação 
do prazo max:imo de 12 ·dias para a 00>n.clusão ·d·o processo, oonsi-
denamd10~0 curto. B~nsa alqui !bem o !Reil>atoa· 1Sr. !Andrade rBezer!'>a 
em não achar resíricto, ·defondendo-rSe arssirn: "Em quasi tordos os 
c•aisos ié Í'rnpossi'Vel co·ncluir a .acção .ness·e p·erio·do de tempo, diz·em 
ois ju:izes. tf>.ois que >0 f.açam ·no menor prazo p101ssiV1e:l. Nas acções 
srnmmarias -oommuns manda a lei rque a senlteinç.a seíla iproferi·da no 
pedodo :de uma .a ouka audiencia. Qual f.oi o duiz que por não 
cumprir ·es·s·e dis·po:sith'·O J1á se J1emlb>Pou d1e P'edir sua revogaçã10?" 

O excesso da1quelle prazo, p·or mo1tivo jus·ti>ficado, [lão preijudi-
cará o ·dilr>eitior da·s parles. As acçéps, ·nos'. c,asos c]re aoddentes, -.de-
V·em, por tudo, ter curso .sum:ma7'io, mas P'rincipa.Jmente todas as 
razões · mi:litam ·em rfa'Vor da reducção, ·e ·não augmento d.o priaw, 
po!'que a rfamiilia do p~o1l1etado, oo:mo •o reg.ime.n 1d>0 actual sala-rio, 
não tem rquasi nunca sobraisr eoonomiicas ·de res·erva para o dia da 
desventur·a. Entretanto, é innegav•eI rf:aimlbem, por ourt•ro la.d10, rqu~ 
suscHad•a, ,foeiqueintemente, a · .apprli>cação de um.a lei 1s·olbre accidenites 
do trabalho div•eT.gencias medicas, a que me relferi .ant·eri>ormente, 
aq1rnlle p.razo de 1Q dias póde :s·er i·nsurfificiente 1para uma decisã·o 
judicial bem fm1·drament3Jd1a .. 

AOS AR'l'S. 22, 23 E 24 

§ 17º - Competencia - Jurisdicções -- Processo - Revisão 

O juiz compe.tente - No ·art. 45 § 1 º, estabelece 'º' regulameil'to 
QUJJ ".o juiz com:p•etente é o juiz 1cive1' do loga·r em que tiver .occorri-
do o aocidente, 01bserva .a l'espe·cfrva oT:ganizaçãio judi'Cia·riia '', de 
corruformid.ad•e com o art. 2:2 de lei, 1que apenas re&ava .o s•eguintt: 

"Todas as acções 1que se or:11glU1arem da present~ ~ei 
serão p·ro.cessaid1as p·erante a j.usitiça commum, segundo 1as 
prescripções ·da 1pesipeclti<va org;anizaçã·o 1udiciari.a, t•erão o 
curso summari.o, e prescreve.rão no prazo de clous annos. " 

As re!f.erid1a:s• a.cções serão, porfa:nto, iprocessada•s p·e•r1ant~ a jus-
tiça commum dos IBstados ou l0>cal do LDistricl!o• F•ecl:era:l, seglllildo 
as p ·res•cripções dia reg,peotiva .opganização j·ud'idarri a . 

No Districto ~~d·eral sã.o da oompetencia do·s! pretores as acções 
summaTias até · o 'Valiorr de cinoo c·o·ntos die ·f1éis. As de v·al'O'r 'SuperioT 
-a 1esta qua·ntia :s·ão 1d•a ciomipetenicia dos ~ui'zes d.e direirto. IEan amibos 
os casos haver~ ·ap:peHação ipar.a a 1 • 1Cama·ra da Côr.t.e db Appe'l'-
l•ação . Quando se tratair, pol'ém, de oiperariios ·da Uniã10, 'ª acção ser{Í 
PI'Oces·sada no Juiz o 1Federal. (IR<egul. da lei, .aI'Í. 46, paragrapho 
un ico.) 

Convém o re·gulJam ~:nto pre·s·cr·ever tambem as ·condições em 
que a p·res·ente ~ ·ei tem de s·er a>pplicada a.o T•enritorio d.101 Acr'e. 

BoI1dou, 'ª incidir s•olhrn o art. 22, o•s se•gui1nlte c•omrmenrf:arfos 
um dos cr.iticos da lei: 

"Ques1:ã10 interessantíssima 1S<uig1geTe •este artigo. Si, 
como se nos a:f.igura, o J!egis1adoir quiz ·dar .ab•suTda feiçífü 
criminal ·ao ip·roc.esso ·relativ.o a a.ccidentes no .trabaliho, não 
ha ·duvi·da, a·ce•roa da comp·etenci,a da justiça .co.mmum, em 
todas a·s· \hy.p•b1theses. Si, porém, ooll'fo1,m e nos parPc>ett 

' 
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mais accond'e com o fim da lei, o pr.ocedimento é de naitu-
reza civH, veri1ficando-s·e ia 'hypotihese eh 1residirem as p•a-r-

tes em iEstadüs 1d·iver.s·os, t·em a~p!licaçã·o o di:spost•o no 
aT't. 60 da IGonsiituição Fed e•ral, oomp eündo á justiça fe-
d~ral o ·prooesso, dev·endo-se ter em vista a interpr.ebaçã·o 
cd'ac1a pelro1 Suprnmo ao al'liudido di:siposi•tivo . (V. a propo-
sito: João rBarrbaLbo, Gon'sl. Fed. Brias., Com1nen1·arzos, 
·pagin·as 25.1 ·e 252; •Pedro Les•sa, Do Poder Judiciaria, 
188-191 ; lAraujo Ca~r.o, Manual da Consl . Bras. , pagi-
nas 162-163.)" 

A CoJ111mi·ssão diirlá do va lor desse comm entar io. 

O a ut·o~· 1d1a lei . ·escr eve·u: 

'·O 1fôro competente é o cürnm um, ·do ci Vl}l; salvo 1qu:i11 .. 
do ' 'e trata·r de pessoas de direito pu.bl'ico, Uniã•o, Esb:idos 
e Mmücipios, vigentes eim cada circumscripção do ·paiz. 

"tAs ap.pellaçõ'!'s nestas acções seguem as regrn: d·o• di-
r eito commum, senclü d.e boia cl outri-na que 1d1evem 1ser •rece-
bidas não só no eflfe i.t1 :1 devoJ.utiv.o, ~e n do-·se em a'lte1nçã·o a na-
tureza es1pecia1 ela r.ep.araçãü, qu•e se app roxima, po·r seus 
frn s '> üciaes, á prestaçã•o ele aü·n•}•11los. Nada i.m;p ede, entre-
tan'lo, que, no i·nter.esse elo paitrão, o juiz tüme .as neccssa-
1rfo;; medi cla.s de ~·e.gur·ança, exilgi nd-0 •caução, etc." 

:\Juitos .r eparos têm aicrui sido ifeitO's á lei, 1quanto á c•o1J11p cten-
cia, jurisdicções, pPo•cesso, p.niscripção, revisã·o, tendo taes duvidais 
já Jevad·o as propr1ais· auto.r-idade.s puiblicas a soli citarem, do Su-
premo Tribuna'!, hlt·ei:pretação s·o'bre a le i r ecente.mente clect 'Ctaela 
pelo Gov·ern o. 

Um p1r i1meiro rnparo que logo 1f.oi feito á l'ei ié ·que, para 'ª caso 
loca:! 1d1a justiça ·nü Di·str ido Fec~ ~ 1~a l, não se tem bem 1firm ada a 
competen cia privativa el·o• P'retor, qual1que111 que 1fosse o valor da 
acção, uma vez que o maximo ela ind emnização •pócle ir •a 7 :200., 
salario el e trcs a111nos ·da vi ctfona, e aqui são só da com1p etencia do·s 
preto1,e·s dvei;-· as acções summar ias até o val•or dre 5 :000. 000 . Con-
forme conilialbulamc•s no >•úo ·desta ,comrnissão, em1 sua ·ulli m a reu-
nião . h a a n e<pssiel ade, :no novo projecto cJia le i, que vae ser o t'ga-
nizaelo, d.e tomar, 'ª q»e'spe•Ho, mna ·medi·da, que erflféct ivamenlc se 
impãe, simplilfi cadora J ~ jusotia , com o fim de amoldar á •c1rgan ização 
judki·al em vi·gor no .nislrido 1Fecler al' o ai t. 23 da lei, 1tão silen-
cioso n esi~·e ipon to como lacunoso em ou·trüs . Bastaria a J:ci declarrar: 

".As acções no Dil<tricto Federal devem c!oTrer 'Peira.nte o 
preto;-, •quer pe.ra nt E' o jui z ele el ir-eilto, Cülll'p·eündo ª'° ulti mo, totla .a 
vez ·qu·e o •ca'lcu lo ·da in elem nizaçáo tiv.er 1por 'base 1quan'lia compre-
h en d i rl a ·en tq·,e 1 : 700$000 •e 2 : 400$ a1n n ua e•s. " 

E m1bora o sa lario ela vic tim a excedia esfa ultima •qua.nti a el:la 
·não pia·clerá se r ul'trapa.ssa{]•a. cmno dispõe o •a.rt. 7º e aba ix.o, da p ri-
mei r a quanitia, o calculo da inel·emnizaçã·o fi ca math emati came nte 
ckcumscripto á •arlçacl.a se.m.pre elo :pr.et-0T, :po·rqu·e o val·or da acç ão 
cae dentro d•Qi limite m aximo a.e 5:000$000. 

Esqueceu ta·mbem a lei el·e estabel ecer a part.icipação elo curad or 
rle ausentes e ele orphãos n as acções em que ba!ia interessados dessas · 
d uas ca lr ;:{or ias. Nc nlrnnrn mod ifi caçã o' trazendo o art. 22 tl a J.ei ás 
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regras da competencia judiciaria, no IDistrícto Fe.deral e pre.screve:n-
do este artigo que as acções que se originareni ·da mesma le·t s·erão 
processadas, perante a justiça comm um, segundo as prescripções da 
respectiva organização judiciaria, l0ogico pareee deduzir~se, •quando 
se tratar de benef'iciarios menores, que eUes elevem ser postos em 
tutelJ.a (art. 406, Cod. 1Givil) e .que •d·eve caber o pronuncia'lllento 
ao tutor, cuja .n.orueação 'º cura·dor dos orphãos dever·á promo0ver. 

Ora, se a a.cçào para haver a indem1111izaçào do damno resultante 
do acciclen te não pó de deixar ele ser civil, pelo s·eu caraCter, e tem ' 
de ter curso surnmario, segundo pres·crev·e o mesmo art. 22, deven-
d'O, portan1o, ser pro,cessada p·e·rante o pretor, si a indemnização, d'e-
rnan.clada não ·exceder ·do valor de ciinco c·ontos de réis, e, perante o 
juiz civel, si ultrapasse desta ·qua111.tiia, qual o representante cio Minis-
terio Publico •que deve· funccionar na hypofües·e acima e em outras · 
hypotheses com.o, por exemplo, ·quando se torna necessaria, a provi-
dencia que assegure nas a.cçõe.s movi·das C'O•ntra a• União, a assisten-
cia ás victú!Jllas do accidente? 

!Na primeira hypothes·e, isto é, .quando houver menores ou i.n·ter-
dictos interessados, parece tocar a prestação da assistencia ao curador 
elos •Orphão•s, a quem inc·urnibe, •pelo art. 164, § lº, do .decreto n. 9.2:6-3, 
de 28 d.e Dezembro <fo 1911, ·'d'un ccionar em todos os 1feitos em que 
forem interessados menores orpl1ãos e i1nter-d1ktos", ·quer a acção . 
cl·eva corrér perante o pretor, ou p·erante o juiz de direito0, haja o0u ' 
não, i nteressados mafores. 

;Xiio parece haver va·ntagem que a J.ei de accidentes, agora, que 
va e ser convenientemente re\fun.dii•cla .(~evo'1va 'la ·incumttle•ncia, :nas. 
acções em qu,e existan) inter·ess·ados menores ou iirnterd-ictos, a outro 
membro d.o ?vli.n.isterio Publico, por iss·o que aquelle ar.t. 164, do de-
creto n. 9 .2.63 supracitado, jtá assegura a prestação dessa assistencia, 
com o fun·ccionarnento obriogatorio cl·o cur!:rd1or .· Para ·que contrariar 
uma rlispos1içã'O !d1e lei j1a existente, que de- ma·is a mais, redunda em · 
uma .divisão de trabalho judiciaria, com economia. j1á de tempo, ja 
de esforç0s. E' a:final, esta uma •questão de no nada. Pelo proprio 
texto do art. 23, tal como d'igura na .actual lei, nã'O podem deixar de 
estar imduiclos, quando :faJla •de repres·entantes do Mi1nii:steri.o Publico, 
os enradores. · \ 

Nas acções onde os int-eressa·dos 1foren1 to.do.s maiores, o cas·o 
parece que teria solução satisfactoria prestancl·o a assistencia judicia-
ria, nos juiz.ois de dir.eilto, os promotores, e, nas pretorias, os r•espe-
C"tivos acl•juntos do promotor. IA assistenci·a, agora creada pela lei 
n. 3. 724, é certamente, uma .nova attribuição creacla pelo Jegis-laid10I·· 
brasilpiro0. mas para enaua ·lrar-se nos moldes da orga nização judL~ia
r·ia vige.nte neste Districto, ·embora a lei devesse assumir caracter 
de outra monta, que não a feição criminail, j1á apo0ntada, nã.o se póde 
ohi·ect:ir flUe a·quella cirgan izaçã.o em vigor, art. 162, cld de·cret'O nu-
mero 9 . . 263, ·de 19°1.1, diá aós promotores publicb·s, com exeepção elas 
attrfüuições es·peciaes, d-ev·olvidas ao 5° promotor, funcções .ele ordem 
processua l crimi.nal, um'a vez que a lei ·está toda calcada ·em massa · 
jurirlica ele tal foição. 

A inda a assistenoia judioiaril(J e as custas - A lei dá margem 
ainda, no que se prende ao processo, a al0gurnas ·d'l1vidas a serem re- · 
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solvidas, .dado o seu art. 123, 1que a,ssirn reza: "'O representante do 
Mi,nisterto lPublko é obriga·dio a prestar a assistencia judic.i·aria á 
victirna. 

A viotirna do acci:dent·e ou os seus repr.esentantes gozarão da re-
ducção de metade das custas regimentaes, que 1serã'O cotadas para só 
serem, aJfinal, ·pa'ga& ·pelo ve1ncido, não p;01die,ndo a ,falta de prompto 
pagamento ·das mesmas, ou das devidas pelo p·atrão, retardar a mar-
cha dos rnsp·ectivos processos.". 

IA observação, que poss'O .fazer, é quanto á primeira parte do 
·art. 23. IA segunda ·e ultima ·com~i.gna razoavel reducção de custas, 
embora o pr·ef.erivel, especialmente no caso, fosse a is·enção. 

A lei bdga de 1903, nas suas disposições d'iscaes, art. 32, declara 
isentos ide seHo ·e do direito de carforio, e registrados ,gratuitamente 
quando houv•er neces,sidade da formallitdade .dJo registro, todos os 
actos voluntarias e de jurisdicção graciosa relativ·os á execução da 
lei sobre accidentes. E no seu art. 33, diz que são ·entregues gra-
tuitamente todos os certi.fica<dos, actos de :n .. otoriedade, e outros cuja 
producção póde ser exigida para a execução da mesma leii. 

Allude avisadamente o 'Dr. IBezerra ao facto, sem, comtudo, jus-
tifical~o com argumento nenhum pondePavel, de ter a iCamara p re-
f.eri1d:o a reducçã'O á isenção, do se,gufo1te modo: '"!Quando se decidiu na 
Camara o pro1jecto da lei sobre accideinte.s, houve quem lembrasse 
a conveniencia .da .i:s.enção de custas nas acçõe·s ·desta natureza, por 
parecer ·que, 1sen·do de ordem ·puibfa'ca a lei de acddentes, havia um 
interess·e super'ior em sua applicação, .deven do-se~lhe dar, pa·ra esse 
fim, toda a facHida1de. Foi, entretanto, ·dominante a orientação de se 
reduz.ir para o op,erario a.s custas regimentaes ,á metade, 1s,endo pagas 
•no final do processo. Este não ·póde ter ,sua marcha retardada pelo 
não pagamento de C!!§tas, quer as do oper.ariio ,quer as 1d1evid.as pelo 
patrão". IP ara eviita.r abusos, ·determina o Regulamento (art. , 38) , que 
no caso de 1nomeação de peritos, o juiz, no acto de ,designação, lhes 
arbitrará a r·esp·ectiva remuneraçã•o. 

Sobre a primeira parte do artigo .citado, que obriga o repres,en-
tante do m.inisterio publico a ;prestar sempre assistencia judiciaria ás victimas do accid·ente, pre·ceito salutar poI'que, via de regra, ·estas 
são pesisoas 1d1e poucos recursos em diiniheiro e, no n·os·so ·meio indus-
trial, menos instruídas do 1que na iEur,opa, tem algums advogados le-
vantado reparos justos sob ,estes d·ous pontos: 

a) ·que a lei nào determina a intimação do nperario para decla-
rar se invoca ou não o ibeneficio da assistencia judiciaria; 

b) que na lei tambem m,ãJÜ' se preve·em os ·casos d,e acção ooin tra 
a União, o Estado ·e o · Muni>Cipfo em que os representantes do minis-
terio pu'blico, 1d·efende1Úlo os inter,esses dessas pessoas . jur~dicas, não 
se 'Podem encarr.eigar de assistencia judiciaria. 

!Parece-me crue não haveria di1füfouldade em adoptar 'ª Commis-
são a op1nri.ão abaixo tramscripta, sobr·e o beneficio do patrocinio 
gratu;ito que a lei liberaliza ao operaria, victima do trabalho, e p,eJo 
qual o mesmo tem o direito de invocar a assi.s.tencia judiciai1i~ . Es-
crev·eu, quanto ao ·exercioio d·essa funcção ·commettida ª'°'S r·eprese,n-
tantes do rni,nisterio .publico, prnmotores ou ad~untos de promotores 
conforme as dl1s·posições das diver.s·as leis d-e organizaçã,o· judiciaria, 
o S•e•guinte, na 'lliOva folha O Jmtrval, que surgfo, no Rio, a 17 de Junho 
ultimo, um dos seus redadores: 
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"O !beneficio (do art. 23) não se outorga contra a von-
·tade ou o dese1j10 do ·bene'ficiario. Dond·e a consequencia que 
o !Ministen:o !Publico 1não proc.ede ex-otficío. Sobre isto pa-
rec.e mão haver divergencia. 

ISerii.a, por.érn, •levar d·emasi.a.do longe as ·comsequen-
cias daquel·le principio, entend·er que o Ministerio Publico 
só deva prooeder depois que a viictima tomar a inicia.tiva 
de s·olidtar a assistencia. E' de adv·ertir .que as victimas 
são, na maioria dos cas-os, ·pessoas que desc0;i1heoem ef.fe-
ctivamente a lei, não .sabem ·a quem se dirigir, vu1vem do sa-
Jario .ct:e cada dia e .n.ão di1spõem de tempo ·para averiguar o 
.que ha de taz·er para ·Obter a indemnizaçã.o legal. Aiguardar 
a ·sua iniciativa, serliia em muitos casos <priva.J-ais da vanta-
gem a que te·em direito e burlar os intuitos do legislador. 

A·cho ·que a declar·ação do op.erario, ou, ·em caso de sua 
morte, dos hen·eficiarios da indemnização, sob.re se deseijam, 
ou não .gozar do be•n·efüóo da assistenda deve ser provoca- , 
d·a, ·de pre:ferencia rp or occaslião do i•nquerito, ·a que se re'f.ere 
o art. 119, ou, ·em juizo competein·te a requerimento do Mi-
nisterio Publico a quem tocar o funcci'onamento no f.eito." 

O relato·r da actual lei &obre aocidentes, Dr. Hez·erra, na ultima 
reunião, deu~nos noticia da palestra •que tiv·era com O·S adjuntos de 
p romotores da 1Cap.ital F ederal. Ouvindo-os ·sobre ·as _questões acima, 
colheu, 1mais 'O'U menos, que a i1nrtimação do operari10, nü ini.cio do 
pr9cesso j udi.cial, par-a declar.ar se invoca, ou não, o 1beneficio da 
assistencia judioiaria, e medida 1que póde ser tomada pelo juiz, con-
vindo que em todois os C'asos a r·e·queiram os repres•entaintes do mi-
nis terio publico. 

A Commissão d·e Le·gislação Social man1festou-se unanimemente 
favoravel a essa medida, tendendo até a dar-lhe um erffeito muito am-
p lo no projecto ·que va•e ser ela'borado: a d''alta d.e decl.araçãn do O'Pe-
r ari<o importará na acceitação da assi?tencia, S•eguindo o processo 
mesmo á sua revelia. 

Os alvitr es jiá sug.geridos p elo Dr. Bezerra são estes: 

"'Em1quanto 1não providencia a lei em preparo sobre a 
assistencia judicial nas acções contra a União, o Estado e 
o 'LMiu111i1cipio, ·só se poderá ·pelo r.egimen da actual ir atten-
dendo :ás cir-cumstancias de ca1d1a caso, o que não será di.f!fi-
cil em S . Paulo, ifli.o e P1orto Alegre, onde j1á existem or,g.a-
1nizados ceintro.s operarios .que, quasi sempr·e, possuem seus 
advo.gados habilitados a ·promover ·a acção. Além di:sso, por 
f.orça de lei, o IMinisterio da IA•gricultura, Industda e iCom-
meróo tem que dar 1organizaçã.o ao seu !Departamento do 
Tralbalho, cuja ins·pecção pod·erá sanar provisoriament·e 
aquella falta. " 

Lembrou tambem que, por ag,ora, 111,os casos · em que a vi.clima 
não s·e apr·esente com seu ·p atron.o judicial, coubesse' ao juiz des·iig1nar-
lhe defensor, .com ·direito ás custas regimentaes. 
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AO AH'!'. 215 

§ 18.º - Cred'ilo privilegdado e ins11sceplivel de penhora couw 
uaranl'ia da indemmizução 

Estatue a lei no s,eu art. 25 e res·p·ecti Vü paragrapho: 

"E' -priviJ.egiado e insusceptivel d·e penhora o credito da 
victima pelas indemnir.ações determina·das .na pres·e I<t·e lei: 

lP.arngrapbo unico. A divida prov-eniente dessas inde-
mn·izações g.osa, sobr·e a pr-oducção da 1f.a1br·ica em que se 
tiver · c\aido o acódente, el e preiferencia excepcional attri-
buida pel-o paragrap'ho unifo do art. 7'59 do ·Codigo Civil 
aos cr-editos por sal·ario de tra1balhadores agrícolas. " . 

Tendo ª'doptado o systema da respo,nsabfüda-d.e exclusiva do~ pa-
trão, acr-eclitou- o legislador ter conferi'do ao üperari-o, vidhna do 
accidente, ou a seus repre.sentantes legaes, uma garanti'a certa e se-
gura com at1uelJ.e credito pri vi.legiado de ord·em excepciona-1, estabe-
Iecido no paragrapho unioo ·do art. 25 da lei. 

O projecto 'Maxirnilian-o cl-e Figuew·edo e a emenda substitutiva 
n. 239, de 1918, ·do Sr. \Prudente de M·oraes, impunham ao patrão o 
seguro dos o·perarios· em companhias de idoneidade averiguada, ou 
o deposi-to, no Thes,our·o Nacional, pelo ·estabele.ciune11to industrial, 
ou companhia, de uma somma, calcul-àda segundo a importancia da 
industria, o numero de opera rios, a -exte.nsão dos ri·scos. 

Para melhor -esclarecimentü, pm'que 1f.oram es•sas "as duas coucli-
ções" ·que o Senador Ruy Barbosa, ara sua c'ornferencia de 20 ,de Março 
de 1919, S"Obre a Questã.o Social, julgou '" esse'llciaes á realidade cabal 
da in1demnizàção dos acci.den-tes d'o tmbalho ", passo abaixo a trans-
cr·evel-as d,o pr-oprio corpo do prnjecto . 

O Rio 'Grnnide pleitêa concessões neste particular aind;a ml:iio-
res, isto é, não só mais ampfas na sua protecção, como tambem muito 
mais seguras -e ef,ficiente.s i:í. caus,a do pr-oletariado. \Ei-s, respectiva-
mente, os arts. 51, 5-2 e 5'3 do pr·oj-edo n. 239, de 27 de Agosto 
de 1918: 

"Art. ·51. Os patrões pod-em exonerar-s-e dos pagamentos 
a que se obriga a prese1üe lei: 1 º, ·e.fifectuando o s')guro in-
dividua! ou collectiv-o 'd•o;s s-eus nperari.os em companl.Ji.::is de 
•segur·os devidamente autorha·das a operar -em seguro;; S(:bre 
acciLlente·s do tra1baFho; 2º, co,nstituindo · syn·dicatos de garan-
tia, a exem,plo dü ·qu'e faculta o art. 3°, lettra e, cio decreto 
n. 1.ü37, d-e 5 'd:e Ja:i: ,eiro de 1907, •que crêa synd>icatos pro-
fissionaes e sociedades cooperativa1s. 

§ 1.º Em nenhum desses oa.sos poderá o patrão descontar 
elos sala1•;,os dos seus operarip,s qua1'quer contribuição -des-
tinada ao pagamento do seguro -ou das ·quotas pagas ou de-
vidas ao sv'n'd.icato de ga·r.antia. 

~ 2.º 'Ü dis·posto neste artigo se applica tambem á União, 
aos Esta•d·os ·e a.os 1:vllnnicipios, que po·d-erão se exon-erar do 
mesmo .m•oclo .que o~ 'patrõ·~ s. 

§ 3.° O -facto el e haverem os operarias se segurado cOlntra 
-o s accidentes do trnbalho ou •feito s·eguros de viel a não exo-
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' nera os patrões das obdgações que lhes ·cabem por força 
•da presente lei. 

"Art. 52. O patrão que quizer fazer face directarnen<e 
ás indemnizações 1impostas ·pela presente lei, dev·erá provar 
'que está habilitado para isso, ·perante o Min<isterio da Fa-
zemd·a, ·o 'úfllal exigi!"á a constituição e .o d·eposito de nm 
fundo de garantia; para assegurar o pagame1n-to das inde-
rnnizações, calculado segullld•o a imvortancia da tlndustl"ia, o 
numero de operari0is, maior ou ;1:nenor ris.co, tudo de confor-
midade com as instrucções que 1f.orem expedidas, devendo 
esse ,fundo de garantia consistiir ·em idimheiro, ou .valores 
equ1::valenite-s, taes C•Omo apo1ices da divida publica da Uniáo 

e outros titulos publfoos garantidos ~u hypothecas .d•e im-
m·ovets." 

tA.rt. 53. As .c-ompanhias de seguros que operam sobre 
accidentes do trabalho -e -os syndicatos ·de garantia, que fi-
carão, ·como a'queU.as, sudeitos á fis·calização da União, são 
dbr'j·gados a constituir um fundo especial ·de ·res.erva, d~sli
nado ao pa•gamemto das indemnizaçõe-s, de ·accôrdo com o 
que fôr ·estabelecido no regulamento -desta lei. 

P.ar'agrapiho unico. Essas -companhias e syndicatos co-
ibrarã00 uma taxa variavel, de accôrdo com as taibellas p'·é-
viamente o·rganizadas· e approvadas pelas com,panihi,as d·e se-
,gur.os, ·em ·cujas taibellas fixarão a percentagem maxima, a · 
1augmentar .ou 1climl1nuir, em r'azã.o das c0indições particula-
res de .exploração das emprezas seguradas . ou quando. a h1-
dustria offerecer riscos -anormaes.". 

Art. 54 . E' privilegiado o credito da · victima do ar:ci-
·dente, .onde seus representantes, rel'ativos ás d·espez-as com 
medicos, p'l:rarmacia e funeral, e ás 1i-ndemnizações, por in ca-
·pacidad-e par-a 'º trabal'ho, ou p·or morte. !E-sse cr·edito não, 
poderá ser pe1nihorado." 

O projecto n. 438 A, de 3 de Dezembro de 19JS, 1que prevaleceu 
ao de n . 239, de 27 de IAgosto do mesmo a<n·no, recut rà., por·ém, 
cruanto 1ás esperanças j:á •divizadas neste ul!imo substitutivo -e no pro-
jec to rMaximiliano de Figueiredo. Bm ambos, pelo meH·Os, o operario; 
vichma· do trabalho, j•á podia .grangear ma•is r eal tutela legislativa, a 
cami•nlJ.o da idéa rio-grandens·e, levanta•da ,por um homem publico, 
esclar ecido e sa.gaz, da eminencia de rBorges d·e Medeiros. 

Os al'gume·ntos ·da exposição de motivos, a respeito deste pont-0, 
s ão frageis ·quan,do sustentam :simplesmente o seguinte: 

'\Afi;gurou-se ainda 1á Gommissã.o inconveniente a ím-
mobilização dt c&pitael> ou <r restJ"i.cçãc, de, credite industrial 
•que resultaria·m da constituição do .fundo de garantia ein 
itilulos ·ou hypotheca de immoveis, de que co.gl.ta '0 art. 52 
do substitutivo. , 

CredJito pniuileg.iado - Para •dar a.o credito da victi111a 
do accJi·dente .a 1n·ecessa·ria garanti.a, concede-lhe d projecto; 
além do privfle.gio de .ordem geral 1Sobre os ibens do '.devedor, . 
uma pre.fer-encia de ol'dem esp·ecial sobre a producção da 
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fabrica ou industria, ·determinando que sobre -esta seja pago 
aquelle cre-dito, de ·p-refer-enci:i. :. quaesquer outros, mesmo 
de natureza real." 

Mantem, assiin, a lei o privilegio .de o0rdem :g·eral, estabelecido 
pelo substitutivo0 IPrud-ente ·de Mora:es, e concedeu a mais, ao mesmo 
credito, privile,gio ·de ordem excelpóona.1, main·dan.do .dar em .seu 
fav,or pref.eremcia, para o pagamento, da indemnização pelo aecidente, 
sobre a producção da j,ndustria me.smo ·em relação aos creuito-s de 
natureza r-eal. 

Quiz imitar, assim, o ·regimen •que ·}á vigo!'a ei1tre nós, ·pelo ar-
tigo 75·9 d·o Codigo Oivil, re·co0nhecendo favor s·emelhante quanto á 
divida por sa1ariio ide trabalhadores agri-colas. 

O producto .da .colhe-ita é, por•ém, uma cousa, quasi s-empre, v·eri-
ficavel, por entr-e os haveres d-e um ac·ervo0, e o producto do tra-
balho industrial nem ·s·empre se póde indiviidualiza,r . 

..Ao contrario, a !morte de um chefe i•ndustrial, .a fal1encb1 de uma 
empreza e contendas -dahi ·originadas ·po.dem deixar a victima a cor-
rer atrás d·e uma sombra. 

A prova d-e ·que nada vale essa .garamtia do credito da victima 
como um privile,gio •de ordem geral sobre •Os hens ·d•O ·patrão e com 
outro privrilegi·o de ordem exc•epcional sobre a -producção da fabri·· 
q1, é que o regulamento· pr-ocuro0u corri!gÍil-a e .garantir, •d·e outro modo, 
o pagamento da indemnização, ta.nto 1qua111-to possivel, com 0 segur0 
faculta<t i:vb. 

•Us·ou a lei de uma ·expr·essão respdto á .garantia do credito Ú1'1 
victima, ·que se esperava fosse ·expl·icad.& pelo respectivo regulamento, 
tornando extensivo o priviliegib, que ·ella apreg.oa, a touas as indu\ 
Irias, fabris e não fabris, porque a mesma lei ciontempla, entre os 
indcmmoizaveis p·or si.nistro decorrente do trabalho, as victimas das 
nonstrucções civi·s, cargas ·e descargas de nav.ios, ·enipTeita1das de es-
trada de ferro e outros serviços s-emelhantes ~ · 

O regulamento por sua vez, sahiu~s·e com esta -determinação, cu.i·o 
i ntuito a todos ·escapa: "1faibrica é · n estabelecimento •que fabrica on 
prep ara ·qualquer producto (Re•gul., ar1. 27, § 2º) ", preceito s·em Jo-
gica, nem podia pôr quasi todas as industrias -e "serviços e·:;pecifüca-
llos" .no tituio I.IiI da•quelle proprto r·e.gulamenfo. Par·ect :que com Lal 
definição só gosariam do privilegio, pelo rnenos perante a lei, o~ 
operarias da industria fabril . 

.'\\ simples 1espectativa ·de um direito, que ainda s·e apura em. 
pleito judicial, nem par.a o concurso de cr·edores '.Il'O juizo cive.l ou n a_ 
lallenci.a, .no guizo commercial, ~em força para conshi.tuir um privi-
legio, e mesmo um simples credito chirographario." 

Que o privilegio, 1que a J.ei sobr·e accidentes ma.nda prefe.rir me~-
mo ao~ creditas garantidos ·por onus reaes, tal ·como succede á pre-
f eren eia reconhecida pe.lo. ·paragrapho unico do art., 759 do Godig<) 
Civil aos creditas por· sa.lario '·dós trabalhadores ag1,ioolas, - é, na 
industria, uma s·ombra, na maioria elos casos; basta J.er o brilhante 
arrazoaclo de !Ruy IBarbosa, na co·nf.er·encia supramencionada; onde o 
eminente Senador haihia1110 mada mais fez do que concordar com a 
b ·1•ncacla. rio-grand·ense, que sempre achou ,que o privi)egio que a 
ld pretendeu ·dar ao ·credito da victima ·é insufficie.ntc para garantir 
a indemnização, não só porque diversas ~ndustrias comprehendidas 
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na mesma lei, não têm prodizcção, como potque outras não terão ca-
pital bqstante para essa garantia. 

!Assim, a promessa de segurança, pr·ecipuamente a qua·esquer 
outrns cre ditas, daJquella preferenciia excepcional sobr·e a producção. 
da fabrica, ·é só para ·embalar o operaria. 

-Rep.eUe-~ bem Rny !Barbosa exemplificando as hypotheses pra-
ticas deste modo: 

"A garantia dos ·be!lls· da sociedade ou empreza, a cujo serviço 
estiver a vfrctima ·do .aceidente, não lhe a.fiança, no maior numero de 
casos, o embolso da indemnização . .Além das .fabricas, vastas cate-
goria:> hr. dt .grande:> industria11 (e estas v.eem a ser, talvez, as que 
!nais Jar.ga superfície abarcam, no cam;»o industrial) nas -quaes os 
bens das associações ou firmas, de cu:jo pessoal 1fôr membr.o o ope-
rarfo, ·não lhe asseguram a satisfação .d.o da.mno, a que houver sido 
condemnado o res·pousavel. 

Entre essas categoriais, indicarei as oonstrucções civi1s e as ·estra-
<las de ferro. O ·direito de preferencia ·exce.pcional, outorgado pela 
lei ao operaria, .sobr:e a proclucção ela fabrica, ond·e occorreu o acci-
<lcnte, não vaie, nas hypotheses de obras dessa natureza, ao obrei-
ro prejudicado. 

As co.11strucções civis, habitualmente, se faz.em por co.n1ja d.e 
terceiro. Ora, é ao empreiteiro que o operaria serv·e. Sio•bre o em-
preite-iro, pois, é qu.e recae a r esponsabilidade. ü trabalhaiclor le-
sad.o, logo, não tem deante de si nenhuma .garantia real. O cred'Ao 
pessoal do constl'nctor é, •dest'arte, •O seu unic.o element·o ele seguran-
ça. Nas construcções de estradas ·oc·corre, .quasi semipre, ·a mesma si-
tuação. São empreitadas, que se executam, ordinariamente, por com ta 
da administração pu.bHca, ou d.e ass.ociações, reduzind.o-s.e os seus 
contractos oom os empreitei1ros á obrigação de lhes retribuírem a 
obra c.onstruida e entregue. 

Mas, ainda quando se trate de estabelecimentos 1ndustriaes, 
muitos haverá que nem ·com o seu material, nem com a sua pr.oducçã<;i, 
offereçam aos frabalhadores ou suas familias, a gar·antia de haverem 
a indemnizaçáo ·obtida por sentença. Demos, por exemplo, uma fa-
brica de explosivos, ou uin estabelecimento, destiirnd·o ás manipula-
ções que se ex·ercem sobr·e materias :i,nlflammaveis. Uma o<f.ficina des-
sas pôde voar, de um momento para outro ·em uma explosão, ou 
arder ,até aos seus uJJti1mos r.estos em' um: desses inoendios, cud·a 
violencia ·e rapidez são irresistiveis . Um im cendiQ, uma explo·são 
desta importam na extincçã·o das socieda1d.es, ou na rui.na total do 
patrimonio filos capitalistas, a ·quem .pertenóam os bens d·estruidos, 
si os seus donos os nã.o houverem acautelado com o seguro; e, sendo 
assim, qual a . ma teria ex.ecutavel, .,sobre que iria cair a ·execuçã.o do 
operaria vencedor na acção judicial? 

Em todos esses . casos, portanto, o·perarios · brasii.Jeiros, estaríeis 
inteiramente lo·graidos. AJ.ém do que, senhor.es, ainda nos casos em 
(]'1:1e a ind.emnizaçã.o ·estiver p e1~feitamente as.segurada pela existencia 
de haveres, .sobr:e os ·q.uaes, possa recair a acção d.o .exequente, por 
mais summar'ÍO que seja o curso a.o processo, .nunca .a Hqu i·dação do 
credito das victimas do accidente ·s·e co·nsummaI'á com tanta pres-
teza, como no caso elo seguro operaria, o S·eu embolso ·ao. ségurad·o . 

.Segurro O.tL caução, p.ois, senhores. Não 'ha outro. alvitre para dar o 
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realidade á iind·emnização dos acód-entes do trabalho, para que esse 
benefido não s·eja a partilha de uns e o des.espero de outros.". 

A lei declara ail1'da insusceptiv·el de p.e.nhora o credito da victi-
ma, garantia que é 0omsequencia da natureza jurídica da indemniza-
ção, ver·dadeira prestação d.e alimentos. 

AO ART. 26 

§ 19º. - Os re.~ultados beneficos da conciliação 

:Ao art. 2·6, que estatue: "E' nulla de pleno dfr.eito :qualquer •Con-
V·e.nção contraria á presente lei, tendente a evitar a sua applicação 
ou alterar -0 mod-o de sua execuçã10 ", proponho accr·escentar o se- · 
guinte p·eriodo : "/Os patrões que , lfiz·erem pactos contrarias ás dispo-
sições ahi prescriptas tornar-s·e-ão passiveis de uma multa de qui-
nhentos mil r.éis ·em favor do pre:judkado". 

JustHko, adeante, na criti1ca ao art. 28, a necessidade dessa e 
outras penalidades semelhantes a serem incluiidas na lei . 

E a este artigo co.nvém juntar tli11 p·aragraipho, abaixo formulado, 
cuja idéa o proprio Governo da Repuhl:ica já .apprnvou na exposição 
de motivos .do regulam em to . em vi·gor: 

"Não querendo recorrer •á l i:quidaçã-o da indemnizaçfo por via 
judiciaria gratuita, sem primeiro ·experimentar a via administrativa 
•do (D.epa·rtamento do Trabalho, se11á pe·rmittido ao operari10, p.ara os 
effeitos prati.cos da indemnização, entrar ·em accôrdo com o pa-
trão, desde que ·es·se accôrdo não se afaste dos Hmit.es legaes e o seja 
homologado pelo juízo. 'Bastai'á para ·esse fim requerer ao Departa-
mento do Trabalho o i.nqueritn neoessario, que esta r·epartição man-
dará proceder, s·em custas para o aperario, para a tentativa de c-on-
ciliação, e cujo resul:tado terá força ' ·d·e instrument.o pul;>lico para a 
homologação do accô!'do pelo jui1z, ou si a conciliaçã·o .falhar, para 
a marcha summaria do !"espectivo proc·esso j,udiciario." 

Foi feliz o regulamento no seu art. 45, § .2º, permittindo iás partes 
ajust.e, por accôrdo amigat.rel. . . 

Além de ·evitar delon•gas para o recebimento da -indemnização e 
evitar despezas ao operar.iio e aio ·patrão, facilitará paulatiname.nte na 
pratica a passagem do regímen actual do prooesso de 1feição crimi-
mal, (.pois, em materia de accidentes, é condemnada, por todos os 
motivos, a interv·enção de autoridades po]iciaes), para a intervençã-0, 
de caracter f.iscal, administrativo, tendenda para a .qual, em toda 
a parte se incH,na a solução Je.gal d·o caso . E', pelo menos, o que tam-
.bem se d·eprehende de judiciosos conceitos do !Dr. Arauj:o Castro, 
um dos preparadores do actual r·e.gulamento .. 

Poderia párecer que, por ser a lei de ordem publica, restringisse 
de modo absoluto a liberdade das partes i•nrteressadas nas relaçõ.es 
por ella reguladas, nada sendo licito ao patrão e ao operario con-
venc.i.om··em em 1C·ontrario as disposições ·d.a' mesma lei com o fim d-e 
evitarem sua applicação ou alterar o modo de sua execução. 

Mas a lei :franceza é tambem uma lei de .ordem pu1blica, por- · 
quanto ne11a está expresso 10 mesmo texto taxativo "toda convenção . 
contraria á pres·ente lei é nulla d·e pleono direit.o", e consente nos 
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accôrdos· amigaveis, ponto de vista ·esse, da exposição de motivos 
do Governo, quando decretou :o nosso regulamen:to, que o Dr. Arau~o 
Castro ampara ·e de1fende com ·estas r.a•zões de Mourral ·e 'Berthlüt: 
"íNão ha duvidas de que as partes no ple.nlO exercido de S·eus direitos 
podem sempre fixar, mediante aiccôr.do ami1gavel, a indemnização, 
com a oo.ndição ·expressa, todavfa, de não se afasfarem das pr·escri,pções 
legaes, quanto á taxa e ao modo de execução. \A este r.espeito, .obser-
varemos ·que os op·erarios agiram convenientemente, ey1;.ta•ndo seme-
lhantes conve111ções ·e te.ndo o ·cuidado de promover sempr·e, s·egundo 
dispõe a lei, a homologaçã.o ··pelo ,presidente do tribunal" . 

.Quer isso dizer, segnndo -oomdue o Dr. .Arauj10, ·que até sem a 
homologaçã.o pel:o presi·dente :do tri1bunal, aquelles es·criptor·es não 
consideraram contrario á lei o accôrido feito entre patrã.o e opera-
úo, des•de que r·espeita·das as prescripções foga:es. 

"Na Argentina, c9,ntinúa, .a lei dispõe .que é absolutamente nul~a 
toda a clausula •crue ·exi.ma o patrão da responsabilidade pel10s acci-
de111 t es ou da qual possa resultar de ·qualquer maneira uma der-ngação 
á re.feri1da lei . 

A despeito desta só cogitar de acção judi.ciari.a, o respectivo re-
gulamento p·ermitte ao operario, antes de re·correr á via judidaria, 
solicitar a intervenção do Departamento do Trabalho, para que o 
p.atrão torne .eiJ:ifechva a indemnização a que eJ.1,e se juJ,ga c·om di-
r.eito. 

Como se vê, ·O ExecutJv.o argenti.no não ju1gou que tal ·disposição 
c011stituisse urna derogaçã-o ao que foi estabelecido pelo legislador. 

JustHica-se, p·ois, plenamente, a .d:.sposição do !11 osso regulamento, 
pois, o accôrdo, que é, mais ou menos, a 0conciliação prevista pela 
lei fr à1r. ceza, não evita a applicação da lei, não altera o modo de sua 
execução, não afasta a intervenção do juiz,. nem siquer prescinde 
U.o proc·esso judicia·Óo, uma v·ez •que elle só terá Jogar .no correr d·esse 
processo, tionrnndo ap·enas ;mais Tapida e menos ·dispendiosa a .Jiqui-
d.açã·o da inclernnizaçã.o, ·O que evidentemente está dentro elos intuito~ 
vizados pelo legislador. 

Em certos casos, como quando, p-or exempfo, o opei:a.rio p·erde 
ois ·dous mem1biros superiores ou iillferitoTes, o qriantum, da indemni-
zação não pó de .solffr·er altenaçã-o aliguma. P-or 1qne oibr1ga.r patrã.o e 
Qperario ás d·espezas d'eco.nr•entes do •pr.ocesS101 iudi'Cia·rio1s·?" (Obr . 
cit., pa1gs . 118, 119 e 120). 

A's oibser~ações acima 1foitas, te·nho a 1a•corescentar que Dn-
chauflf.our, cuj,a oompet>e·ncia é them cornhecida ne1s1sa questão dos 
aoci<den1es do tratbalho, por an·aÍ's de uma obra, 1n101 seu livro Manueil 
de co•ncilíai'íon, assignala que o "accôl'do na gnande maio1ria dos 
•Cas·os 1é c-or·oado de exito, pulblica·nqo nesse inter•essante 1ivro, que é 
uma vend!adeira •memo·ria, uma parte dois' accôrdos firmado'S no pe-
riodo de 1901 a 1902 p elo Trirbuna.l Gi vil do S·ena . 1Essas ip1r1elimi-
na1,es de conci'1i1açãio1 têm muita analogia, como o dizem MonrnaJ e 
Bertihfot, com ~ co1nciliação especia-1' nos negociios ·de clivoricio. 

Sã·o, .portanto, uma disposiçfo muito if.eliz da 1'ei frnnceza de 
189.S que 'O nos·so r egu"Lamento in1·r.oduziu ·nas modiificações· por que 
f.ez passar a 1lei, V·Otacla no anno passado, por esrl:·e iCongriesso· Bvita-
r1á ·ess·e a·ju'"'te .'l1migavel um .grande nnme•ro de proces·sos e recluZ'irá 
o ·numero de de~c·ontentes . 

A expedição do prnces·sl0>-v·erJ:>al ho'mologiando o accô-rdo vohm-
tario elas parites dev·e iS•e.r revestida de fórmula executoria. 
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A·O ART. 27 

§ 20.º - Operarias exlran{}eiros 

A füi em vigor manteve illlfelizmente a di1r.1posiçã·o d·o s·ub .~ titu
livo Prudente de Mo<r1aes e pro}ectos anteriores, de:~erminand·o ·que 
não :teem dirito á indemnizaçã.o os be'l1'elficia·ri!O'S da vi.clima resi-
dentes no exitrangeiro. 

1E' verda1d.e 1que não f.ez 'ª disti'ncção, e nem 001rntitucioinalmen-
te a podia d'az·er,- entme opet·arios ex1rangeiros e 1111adm1aes, gaTa1n-
tindo á1quellres a in:d1emnização 1quando .entr·e nós s·e fixam de modo 
eista'V'e1l, 1alqui mantendo suas· !familias. Nã·o é eiquanime, po11ém, com 
a injusita riestricçã10 que ,n ega aos bene:ficiarios ·da victima, residen-
bes fór,a do territo1ri\o, nacional, o direito .a ill'demnizaçÕ'EJS1 . 

.Essa medida de 'exoepção não prov-oco'u divenge·ncia só do re-
presenfa:nte do Rio Grande no .seio d:a Commiss.ãio de Legislação 
S\::icial. :Passou por cinco v·otos contra qua·tro, havendo a.inda <m.~ci 
bado emendas ·do il1U'stre deputado rio-.gria·ndense Dr. Alvaro Ba-
ptista ·e do não menos illustre r.ep1ies·e·ntante pa1r anaense João Per-
netta, 1que p,ropuzer.am ·sua srnp.pres1sã!o·. · 

No parece1r sobre es·sas ·emendas _ap,res·entadas 'ª'º prloijedo ·em 
3" discussãü, a maioria da Commisis ão foi ainda contraria á sUJp-

.. pressão lem1lrnada soO!b o pretexto ·de que a exc1epçã10 do ·aTL 27 da 
actua:l 1ei figura as'sim Cio1nsta·ntemente em leis semelharntes· de va-
rias paiz•es, e de que ·uma lei solbre accidente não é d1e as·sistencia e, 
onemndo a industria, .não se1ria ijusto Jaz·er r ·ecalhir sobre eHa ·O onus 
de ind1emnizar a ·pessüa:s1 residentes no estrangeiro, que em nad·a con-

. triibuem, n em ·Como p1ioid·uotores, nellll como consumidores, para a 
economia do paiz. , 

'Eis 1c-omo o refator D.r. A1ndnade Bezerra .1d·esenvolveu as1 justi-
ficativas des·sia ·sua iodéa da tripuna da Gamara,' n a se'ssào de 13 de 
Dez·embro do anno p1assado: "\Pód·e reafan,ente pariecer que, pr·eci-
sa1ndo n6'si d101 concurso ido !braço extrangeiro, ·para ides·envolvimento 

· de noss.a irndustr.ia, 1s·ejam contrap.roduce.n1tes 1quaes1quer ·res1tricções 
aos direi·tos e 1garanttas de;::·ses opera.rios, em ·relação ao traibal'hador 

· nacio•nal. .De 1accôrdo com ·o gene·rosio espirito de nossa ·J.egi•slação 
civil, que d·á ploema capacida1de civi] aos arieni1genas, at'lfi·gurou-se 

: á:queUes deputad•o•s odi1osa e·ssa restrkção de garantias. A IOommis-
·são, reconhe1cen.do· emibo,ra 101 'Valor d~ss·es ,argumentos, ma·nUes·to·u-
se 'pela manite-nça ·daqueHa ·di's:posição, po·r ser a lei sobre 1a·cciclente·s 

: de 01;dem :p.uihlica, em que, menos do ·qt'le os i nte1r1es,s·e·s individm1'es, 
se visa assegurar o s1 in.teress'es das c'las:s,es ov·erari.as ·e emp;r·ezarias 

. do ipaiz. A lei sobr·e accident1es nã10 é assist.e-ncía; ,e; .onerand·o a in-
dusfria nacio·nal, não seria ju'sto .faz eT r·eoaJlir solhre 1ella o o·nus de 
indemnizar a pessi0.a1s1 que, r·e·si:dindo· no extrangeiro, .e1m ·nada con-
tri·buem, 111em como productoir es, nem ·como co·nsunüdo.res, .para a 
eic-onomia do paiz. A Jiei 1g.a1rnnil'e a indemniza·ção aio:s opera.rios ex-

'trangefr·o·s, 1que entr·e ·nós se fiX:am de modo ·esta'Vel, aqui mantendo 
sua .fami:l.ia. Não ~rn, portanto, dis1incção propriamente d·e 'llaciona-
lidade; o ic·rite0rio 1é o d,a r e;•i:dencia do henefüciario da ind·emniza-
çã•o. 1Extra1nige.iros ou nadon·aes, :s i esses he·neficiados residfr·ôm 

· fóra d·o .paiz, no 1momento . ·d!o acci1d1ente, não terão direito á in-
clemnização . " 

Não. é; comtuÇ!o, a clistin cção ele n.acio1nalidade, nem o criitf'rio 
"da residenci.a, o 1que está em jogo . E' o m•o1p.rio •esp irito da Jei. 
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Uma d'as claLV~·uJ as -do prngramma traça1d'o no palacio de V•:-r-
s aiUes para 'ª \futura Con:f.ederçã·o do Trabalho ·em 'V-ashington, a 
!realizar-S'e •em outubro p.rioiximo vindouro, e iilwluida J.ogo •no tra-
taelo p-re'lim:iirna•r de p az com ·rns hnp;eri-os· c•entra·es, -estatue; "Os tra-
bal1h ador-es ·extrangeiros legahil!e·üte .admithd·os no paiz e n-ª- famil-ia 
ter fro diPeirto, em tudo ,que diz 'rnspeito á c1o·ndição 1d,os traihallbado-res 
e garantias sociaes, ao mesm-o tratamento que o·s naciona,eos do paiz 
de r esMe·nc1a." 

- P m1que, p!o,is deixar em uma ·lei -es·p'ecial, ·que · ina-ugura e·ntre 
nós, p ontos d1e 'Vista -de um v-erdadeir<o direito social, uma -odio12a ex-
cepção, em 1flagrant·e -co1IJ.lflicto com -o espi<rHo, ora 1d'omi·nan-te, 11'0 
proletariado universal? -

·Inspirando-se nas Pei'Vindicações ifor.muJia<ias n as 'a·nteri-orns 
confer encias -eifife-ctuada,s ·em ILeecLs, e-m 1-916, e 1em Herna, <em 1917, a 
Confer-cncia Syndioal Interna<Cionail do '])res•e·nte anuo, realizada 
nesta ultima cidade, ·es·tab-elieceu, emtr-e as suas r~clamações, -c'O•nti-
das no art. 8° da denominada "1Ca1r1a Internaciona1l ·d!O' T:rabafüo'', a 
m esma nec-essidade d·e igua1da<ie ele dhieito's' 'para •OS -oper anio-s ex-
trangei<ros -e 1nacionaes: "Os traJb'al!lrndo.res imnügrantes gos.a·rãi;:i· dos 
mesm-o's dire.itos que o':I trabalíhado-res 'ª 'º pa:iz para -on·de s.e diri-
girern" . 

Ha, além .de tudo, pe]o1 aS1p·ecto pratico, um gravle inconveni en-
te em pe-rmanecer de pé o ar1. 27 da lei bra-si:leira so·bre ·accid'en-
tes do trabalho. E' que os ipratrões cauilelos·os po·<ier.ã<o dar; p-I"ef·e-

_rencia sy~itemati-ca, alfim d1e ·diminuir ·a ·res·pon:saiJJ·ilidade d·os da-
mnos e o pr-e,juizo -que a .-r epa.ração drestes p.'J,ssa occ,asiona<r á .sua 
.empr-esa, a,os opera.rios -extr·a,ngeiir·o<s sem :familia ·no Bra:sil' , 

Igual reparo foi leva'llt.a-do no ·Parlamento ;francez ao 'P'rojectlo 
d-e legislação süibre aocidentes que alli cont-ém disposição simil-ar á 
elo art. 27 da nossa l ei. 

Embora, p014ém, mão pre<v-alecesse em · Fr-anç.a a i·déa -alqui de-
fendid'a, -e Já ainda vigo.re e se mantenlha s·emel:han:te r!estric-çã-o, os 

_ po1d,eres -p-urbli-cos :daquellie paii oom'J)'ensarauT -e - r-emedi,a-ram em 
.parte :tal intol1erancia ·J.e-gal oom 'º d·ecreto de ·31 de rna:rç.0 -d-e 1915, · 
que passou ·a p·ernrittir a modiifioação da1quieHe dis'J)l.01sitivo por C<Yn-
vençõe:s i-11-tenrnóo11aes, para º 's .ex:tr:angei-r•O·s ·cu<j-os -paiz-es de o·rigem 
.garantissem aos fna·nciez·e-s 'Vantagens i-denticas . 

E ' tambem o systema da l ei allemã, de 30 de junho <d1e 1909, 
e de outras nações. 

Vê-s-e <qrne tenho 1srohradas razõe1s etlll p·ersis·tir 1110 intento pri-
mitiv10\. 

Boriges de Med·ei:ros, em -discurso d-e 1918, po-r -ocoasião d P. sua 
poss·e -pr-esiden<Cial ·no gov·erno ·do 1Rio Grarnd'e, pronundou a ph-ras-e 
aJbaix o, -onrd1e paüa, entra·n1ha.d101, 'º me·smo .pensamento ml-uta:r ele 
altruismo: ''-G.em1eros<a Jwsp.:talidade e ampla Mbd1~dade OIOs tr01ba-
lbad01•es que vie11am em noss.o mzxi1lio para engrm1decerie,m o paiz." 
Em vi,tttnde <iess1e p·ens'ame-nto 1não ·é justo, não é humano, nã1 '.l, é 
e1quanime a r e:s.t-ricção allud-i'd'a . 

Quer me p,a.r-ecer que estou oom a b-oa -doutrina. iA ~s-s·encia, o 
·espirita, a :i.:11-telligenci.a <do nosso ·estatuto -p101li<l:ic-o basico, s-er.ia ·por 
si h-astm1it·e para n w elar que aqueJtla :disposição não eis·t-á d1e accôrdo 
c-om a liberdade 1c1as nossas l!eis, -si outra sié-ri-e de drcuimsrtancias, 
ip-ropri as' ao caso especial do 101perario industrial. não -a rep-elli·s-s·em. 

Este não ,está ·aibs·oluta·menfo no caso ·dos 'd•emaisl imrni-g·ranies 
que che1giam ao nosso paiz. Não vêm -só ·attrahidos pe.la r.iqueza do 
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paiz e as facilidades d1e vi.da que a no1sisa -te·rT.a lihe mf1f.erece. Em 
um paiz onde ·não ha .~<ind·a instrucçã.o, rt·echnka ·pl"rnfissiona•l', os me-. 
lih·ores operiarios, os ·de ·ord:em rteclhnica delicada, são !buscados no 
extran.gieir'o, 1sãiQ1 p-r<0curad01~, e não 1podenid.o <traz•er muitas v·ezes: 
suas familias, não ré human·o, nã·o cor•r-esponde a uma justa compe'll-
sação social, 1que, a1marnlhã, •qua:rndro se invalidarrnJ.n no trahal1ho, os 
benef.iciarios, só prelo faoto ·de nãa residi.riem ·no paiz, fi1quem pri-
vados ·da indemnizaçãto-. Deip.ois a id1éa sociaHsta •que d.omina neste-
momento .as cl-a,ss·es opieraria•s, eim todo o mun•clo, oo·noebi·da c1oano· 
'";spiritus rec•tor", como .fm, é •o da uniã·o inte-rnacimiaJ indi'ss-olu-
vel dessas mesmais1 class•es, ·e, ·SÍ nãio1 .pard•eoe duvida que j;á iexistem 
accôrd•os 1nternado·n.aes •Solba·e acdd1enites do tralbaliho e para a pro-
tecçã10 ·em geral, si é· evidente que µma legisfação int!ernacionaf ten-
d•e a s·e ·eilarborar, nã·o v-ejo 1eun que .r.azões s·ociaeisr e d·e o!'dem moral 
s·e estriba a excepção d101 art. 27, •que lbérra muito a·Jit.o contra todo-º esipi.r-ito da lei de 15 d1e jaineiro, que é attenuar as- triaid'ições ana-
cihmnicas ·na o.rdem do direi•to e da economia s-ociiaI, ·e não d•evia 
jlámais ficar eivada, por i-sso, d-o menor laivio1 de nacionali!simo. 

E pa•ra tiermi·nar· m·ais um a·11gumernto que v-ou assim!. fi:gurar . 
Supponha-se um op•erarrio •vfotima .de mor.te p-o-r accident•e d;o triabµ-
lh-o, que .entr,e s·eus herdeiros necessa:ri'os <l:e·nlha, no momento do in-
for.tunio descendernte a•qui, .no territorio naci·onaI e outros •resridind0> 
fóra d o paiz. O noss-o estartut!o1 lbasdco de ordem jurídica •e1quip.ara 
pa:ra os eMeiit-o:s da succe·ssão aos ifill10s legiJ1:im!o1s, üS l·e·gitimados, os 
natura:es reonnhecid0rs1 e •OS .adop1tivos, e p·r-ecreve 'ª parte que ·fül·es 
tóca na herança. 

Mas rfi.guremos p·a·ra rnaiiorr simpiliciidad.e do caso acima a ·exis-
tencia ,sómente de !filhos meinores rregitimos. 

- Haver1á, •então, p·ergunto, jtfü1iça, ·existi.Dá no Bras-il, dentre> 
d.-0 dir1ei1to com'mum, alguma lei que a.ntodze, n.aquel'la ihypo·tihese, ::t 
abrir a mão direita a uns e a fechar ·ao mesmo templo: .a mão 1esquer-
~fa a -orntrns innã-us d-o mesmo pae, apenas ·p.or ·oibediencia ao crite-
r io de uma resi-drenci·a di1fiferente, sepa•r.ação ;que o ac~s'O, as con11n-
gencias, a-s priementes necessidades da vida moderna, mui-tas vezes,. 
lhes impõe? 

AO ART. 28 

§ 21 º - A lei esqueceu de estabe lecer multas por transgre'IS>'>Õ.es ás· 
Sllas dispois:ições 

O .ar1t. 28 esta•bie'1eoe tão sómente que todos os · patrõ·es são obri-
gados a a:fifixal'-a, com o respectiv-o r•egulame·nto, ein loga.r ibero vi-
sivel -de suais· 1f1albricas, 01t1ficiirns e ·esta.beliecimern.tirns. 

As l·eis ·con1genei'es impõem a•os patrões igu.al ülbri>gação, so& 
pena, como prescrev·e a lei ,fr.ance·za, d-e multa de um a 1•5 1f.rancos. 
e de 15 a 100 franco:s na !'einci-dencira. 

A no'ssa ·e1s1queceu de tornar medi.das, necessa;J.'ÍaJTilen-te conve-
nientes, ·não só para a infracção dos ants . 28 e 59 d1or respectivo r1e-
gulamcfüto, corno pa•ra qua•esquer -outras t.ransrgressões. 

T-odb:s aqneU.es •qure a com:mentaram ·em folihefo;s, ·l'ivrns e a-rti-
gos da imprensa, m·esmo aJquell<es •que 1fizeram taJTilbem o reparo ·da· 
ausencia de multas .por 1tr.ans-gr.e1s•sõe.s á l'ei s-obr.e accid.entes, não se-
~foram ao esf.orç,o de lembrar silcnwr uma provi clencia a respeito . 
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Tomo, pois, a liherdad·e de propôr as disposições indisipensa-
veis 1no ·s1en1ido, nã-0 só d1esita 1Commissã10 creal-as nes<ta 1l·ei, uniifi-
cando-a aos toutros prnjedo·s distriibuidos aos demais comp·a·nheiros 
de trabalho, oomo no s·entid.o eigualmenlt.e de traduzir um :Systema só 
de procedimento na repressão cla:s• irnfracções, quer d.a lei sotbre .acci-
·ih»ntes, ·quer das demais 1II1edidas le1gislativas operar ias que aqui 
for·em toma.d.as. · 

Essas mu.it.as 1~ 1erãio applicadas pe[üs juh;es, clad10· o regimen da 
adual ~ei, ou pela Insp·ectoria do [)epartamenlbo cl-0 Tr.abalh·o, si se 
tirar iá Iei a sua ieição criminal. A id1éa mai·s ad1ean:tada e correnrte 
sr.ria <talvez incluir na lei uma d.isr>'o·sição 1que 001nd'eriss·e áis1 actua-
ções do .Departamento do Tr.a1bal1b10· '° ca-raiclter 1d1e in.s•trumento pu-
b~ic-o, sem .o 1que a J.ei s•o1bre aocidentes e as demais por ·nós ipl'e!P à-
.radas, ·em materia de .p-rotecção ao1s• rt.raJ:Jalhadores, não s·e cumprirão 
e teremns dicta•dlQ inutiilmenrt:e pI'eceirtos sem ·effic;.acia. 

E' pior conhecer o nosso m·ei10, o nosso atraz·o ·de •costumes 'll'E~1ss·e 
paticuJa.r, as rerrutandas, toda a resiisrt:encia 'ª V'encer; 1que me vej.o 
arrasítad.o, a1fim 1d•e nâu ser burlada a c1a.ss·e dos tra1ballhadores, a p·e-
d ir . recunos na lei, :~·inão draconianos, pdo menos, 'S•U1flficientemen1e 
rigor.osos, para caJ'a1r1em na oonscien0ia •e imprimkem rumo ·certo á 
crmducta dos cheifes industriaes r·emi,s:sos á oonquiisita sociail que a 
actual lei repTesenta, como uma dais• mais dignas expr·essões do 1s·en-
timent.o de ifralternidade e de jus1:iça humana. 

Só 1áiquellle:s 1que possuam um conce 1t.o estreito .d·á lill:l'erdade, ·vista 
atr.av:és -0 prisma individuai d10· ego.ismo, pode.i.,â causa·r extra:ruheza o 

. du,crr de uma Hscalizaçã·o imprescindiv1eJ' ao cum1l'rimenro ·e exe-
cução ·de faes med.i0da:s :sodaes. 

A inspecçã.o do iDeparttarnento do TraJbailho, filiado ao nosso Mi-
nisteri10 d.a A·grioUJltura, é, ipor emquanito, leUra morta, •e será por 

· annos •e .annos maiis um tramlbolib.·o d•e peças inu1:eis na •ap·parefüagem 
administrativa da nação, nã.o Iterá a elflficacia •que .seria ·de des.ejar 
devido "exacta·menrte ·á falta d'e funcciionamento da sua móla principal, 
isto é, ·as deificiencla·s ·da l'ei no ICfUe se reifore •á appli.caçfo de ·p·e,na-
li dad·e pür irnfracções coimmeittildias. . 

Justiificancl'O um proces1s10 homog.eneo para a Iei já d:iitada pelos 
poderes pub1Jicos ·e para as que viv.erem a se ditar 1da1qui por dean1e, 
- me aocóde, como ponto .de ipartida .para uma 'fiel praticai da let, 
Q_ue .a<> 1s•e fazer ·o summario 1d•a in1fracção, lo•go, s•e faç.a, no 1fina1I 
d elle, raipidamente, a ª'P.Pl'icaçã!o: ela pena peJ.o Departamento do 
Trabalho. 

O emoJ;lient·e, 1méro pa'llialtiv-0, usado por ·exemplo, na Argenti-
na, de S·e no11ficar ·no acto ·de i111fracção, a resoluçã10 ao industrial, 
nunca pa1s•sou do se.guinte: apús 'º' mesmo acto, .o patrão, ad·rnoesta-
do e muJ'ta.do, continúa a -oomme1N:.er a inifracção. 

A f.acu1da1d1e de .a.pplka.r p enas pelo proces·so •que ouso [embfla1., 
é 1nihe1rente a nume1'01s•as leis e ·ordens p·ulb'lic'as de muitos paizes que, 
S!o•b varias 1pont0is de vista, são ana11'ogas ·ás do 1flalbal1ho,, e entr·e as 
quaes .sie p'Oderiam cfüi.r: a J.ei de i1J11migração, as .a1e d·efesa agdcola, 
pos1'uf!as municiipae1si, ·edttos .de poficia, llei de .pharmacia, leis de hy-
giene e s·egurança, lei d•e imipostos internais, de. 

Na Ar.gent.ina, .quando se discutiu ess•e 1ponto da lei, 1que a liás 
ficou 1quasi fa.lhio como na n1o:ssa, ihouv·e no 1>•eio da Gommis·são d·e 
Legislação, dissidencfa.s com respeito á tf<acu1dade 1que a adminis-
tração :publica possa t er para a·pplicar multtas •em materia de Jegi.s-
l'ação operaria. 
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Para sana1· muita'S' di1flficuldad·es que podem apresentar taes 
prescripções relativas ao itrabafüo, relata-nos AMredo tPalad!os, que 
a cornmte .predominante naquella Oommissão era que, em v.i,rrtude 
da lei, ti v·ess·e oaracte·r de instrumento pubHco a acta em 1que se com-
vrove 1quaJ1quer in1fracção punível. 

Foi ·essa innovação .que alôli f!oi •j1-ll!gada ode caracter indhpen-
savel. 

Em todos os paizes a observação tem sido, a unesma a 1que tSe 
chegou ·na•qu·ella Repub'lica visintha onde funccioua c•om .relaJtiva ef-
ficacia, lha poucos an·nos, !O. 1De1Jartamento 1d·o Trabalho: "As lei:s 
oipm·arias aduaes passaram .já aqui o período de ·experimentação.". 
Já se póde ver a .conseque·ncia de sua v·antagens, porém., o ponto 
vul11er.auel está na penalidade". 

Pe1o ca'rad·eir esvecial que ,tem a nova le·g1s'laçã·o, torna-se logi-
e arn ente, necessario ·que •nessas leis a multa ·si1ga immediatamente a 
iJ~fracção e 1que a ooib·rança da mu11:a si•ga tambe,m, lo.go apá's•, •o act1,, 
da 111ctificação ela pena. 

Até •aqui o 1que se Item vis•to J.á, como acontecerá fata1'mente aqut, 
é a verrficaçfo, amiude 1d•a impunidade dos intfractor•es. "•Commeth-
da a trans.gres·são, inforrna-no.s aquel'le \]}eiputadt0 p1orte·niho., 1cornpr'u· 

· va-se .o dia pelo iDep•a.rtamento ·do Trabalilw; pa.ssam-s·e as actuaçõe:> 
ao ljuiz; 1e ·é •eslte •quem, d·ep.o.is de muitos dias, participa ao indus-
trial que existe cio·ntra elle uma acção judicia'l; est e res•ponde, apru. 
senta-neto p.rovas· que •e<m geral ·desvirtuam itud10 qua•nt•o efüectuou o 
Departamenlto, e, assim a 1questão em juizo al'arga-se com todas essas 
in cidenci as, sem •que, .entretanto, ·O culpaqo te11Q1a pago a mulita. A 
senteça do •juiz é a applicaçãto da peua, e o industrial pó<J.e .todavia, 
entaibolar o .rec'llrs·o da appellaçâto, aité que uma palavra ·definitiva 
vo111hít termo iw aw umiptu . " . 

Eu pro}Jornho, .pois, que 1á lei brasifoira ·se articu~e em seguida & 
· disposição do art. 28 10: seguint·e: 

·"\A's infracções d·este artigo e ao cumprimento da re.gu-
1lamentação, ·que o Pod.er Ex·ecutivo der lá .Jei .sobre accidentes 
serão .pa·ssiv·eis d•e mul<tas d1e 100 . 000 a 500. 000, sem pre-
juiz.o das res•ponsaibi11dades -ordinarias ." 

Conveniente tarnheim seria talvez 11ma p·e·nalidade imposta a 
amil::as as partes in·t.eres~ a·d·as no •cumprime.nto da J.ei, incittando-as •a 
pr·ovide·nci ar em priomptamente ·sobre a d·enuncia do 1fa.c1:0, incluin-

·do-sr', para i·sso, entre suas disposiçõ·es •ge.raes mai.!s· .esta: 

"A.s vkUmas <lo itraibaJ.bo, e 1em caso de lfa1Uecimento do 
operaria os s·eus beneficia·rio'"', ·dev·erã-0 cornmunicar o acci-
·dente á autoridad·e judicial comp·eten·te, s·egund10 as deter-
minações ·dest·a J.ei, •sob 1p·e1ia ·de so1f1fr.erem uma r educçãin 
·corres.pondcnfo á quarta .pante da indemnização .que lhes 
couibe-r, salvo força maior, .ou imp•edimento d.e outra or<.J.em 
1devidamen~e ·jus-ti.ficado . E 'º patrã•o, ·de!1'tr10 das vinte & 
quatr.o horas• 1que se .se1guir.em ao ·cornheciment•o por ·elle do 
acód·ente, tfica obr1gaclo a igual com.niuní.caçã.o, .~o:b pena d·t 
multa .a.e 50$ a 100$000. 

Parag.rapiho uni cio·. ,A autoridade publica que Peceber a 
·denuncia da occurrencia ·deverá 'leval'-::. no 111esm0 di~ ao 
conthecimento do pa.tráo ·e do 1funccionario que rep1'esentar 
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o Departamento .d'O Tra1ba1'lm, na l•o·calidade ond·e 
acddente, incor-rendo, ipor esrt:a e outras omis-sõ·es 
ique C!omrnetter aiqueUa auto1rida·de no exercicio 
.funcções, nas 1s•eguintes p·enalida.des: 

a) adv0ertencia em particu!lar; 
b) repPehensâ'o por escrip·t'o:; 
e) multa atté a tercdra parte dios vencimentos; 

se deu o 
e abusos 
de ta-es 

d) desconto, na contagem da antiiguidade, ao duplo ,de 
dias •em que p-odem· si1::r sus1pensos; 

e) suo:p·ensão até trinta dias; 
f) prisão admi•nisfra1iva aM nov.ernta dias. 

Nos 1Estac1os e rnunidpi•o:s 1Si o funccionario, a cuja vj-
.gilancia couiher ·esta lei, estiv.er a ·estes ·subordinados, sof-
1frerãio1 as iden:ticas :penas :diisd1pJ'inar1es esota!beleci:das p.e}o.s 
1J:iespectivo1s• regulamen;tos ·dos ifunccionari•os em •geral, cor-
res·pondentes a•queHas, ·d·ecr1erl:adas para os funcdo•nafi.os ela 
Unifro, a cu:j.o zelo e .seniç.o 1ficar c'Ond'iada. a applicação da 
Iei soibr.e accidentes. 

Toda ·v·ez ·que a autoridade pubfica, designad•a ·na lei, ou 
qualquer do·s inspe•cto:r.es dependentes• do LD-epar•tamenfo Naci•onal do 
Tra:J:,alho, ·encarregados da fiscalizaçã•o do cumprimento da mesma 
legislação •operaria, p.o.d•er.em compr.ovar qual1quer infracção puni-
vel, p•rncederãc. ao levantamento ·de uma neta, relativa á transgressão 
verificada; 

- A ref.erida acla, .que terá, caracter de instrumento publi>co, ser-
virá de bas-e a um ~ulgamento especial, veribal e actuado, no qual 
desempenhará o papel de autor o fD.epartamento :do Trabalho, repre-
sentado pelo .funcdio111ari.o da •adnün·istração ·publica •que o director 

. daquella repartiçã.o designar par.a o ·effeito. 
- Apresentada a ld1enuncia iyela inifracção cornmettida, o ju.iz de-

cretara urna audiencia a realJ.izar-se dentro de tr-es .dias, na qual pode-
.J'á o accusado of.ferecer as excepçõe·s pertinentes e a prova dellas, 

·para cujo r-eceb.imento se dever1á conceder os tres dias subsequentes. 
- As u.nicas •excepções admissiveis são: 
a) Falta de identidade do inifractor; 
b) ·Falsidade do facto imputado; 
e) Faltil d e authe1nticidade da :denunclia. 
IE.stas excepções só serão admissiveis pelo j1vi.z, no caso do ac-

cusado deixar em deposito, na qualida·de de cauçã-o, um credito re-
presentando a média da multa correspo1ndente á infracção denun-
ciada . -Em :falta d.esse l'equisito, proceder-se-lá, .sem mais tramites, ·ao 
andamento .da acção ·conclemnatoria. 

- A sentença -devei1á s·er pronunéada · dentro das 24 horas se-
guintes ·á expiraçã-o do praz-o de apresentação das provas, sejam ou 
'nã-o estas -recebidas, .e não haverá appellação. 

- A s·entença far-se-ha effectiva dentro das 24 hora~ que se se-
guir.em .á decisão judicial, na füesouraria concernente a.o Departa-
mento do Trabalho, ou no jui.zado onde se realizar o julgamento. 
Em caso CO'ntrario, o juiz p·edirá -o au:x1ilio da autoridade . policial, 
para effectivar o que, a respeito dis·põe o Codigo Penal. 
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!Devem derogar-se as disposições le,ga.es a.ilterior·es que se oppo-
nham, nos casos ·de inspe·~ção do trabalho, á pr·esente fórma de 
repressã·o . . 

Póde parecer estravagante a lembrança do mode.J,o argentino 
acima, que pro'Curei tra.duzir e condl2cionar ao caso em discussão, e 
que constituia pr.ojecto de lé, apresentado ao P.ar.lame'nto· nacio.nal 
de Buenos Air.es, na sessão de 31 de Julho de 1914, pdos illustr·es con-
gressistas ISrs. Julio Roca (,filho), Alberto Zavalia Guzmá·n, J . . Caffe-
rata, rArturo M. Bas, iAMred.o Palacios, A. C. Es·cobar e Tomás de 
Veyga, sobretudo na parte que dec:lara ser a sentença judicli·al, na 
hypothe.se inapplicavel. Mias não é sú a resp.eito de multas que suc-
cede isso, pois .nas leis de impostos inteI1JJ os bmbem estabelecem 
nunciou contra taes disposições legaes tributarias, onde não ha ·arp-
a cada passo os legislado·r.es que, até ·certo limite, nã·o ha appellação. 
E, i'á que ijá:mais o espirCto .de Justiça dos homens publicas se pro-
pellação quando os contribuintes tenham em:hora suas razões a dis-
cutir, só poderiam s·er, agora, incohere1n·tes e odg!i•naes aquelles que 
protestassem co,n,tra ta:l ri,gor, justamente quando se trata de leis de 
trabalho, que são as ·que têm d·etermina·do em outras nações taes 
alvitres excepcio!1'ae·s . Isso, que certa ·parte do parlmnenfo argentino 
recebeu ·conw novidade e nos pode1'1á ta,mbem par·ccer ·exag.~rado , 
está ·consiginado em todos os paiz•es civff•zados onde se .fiscaliza, de 
facto, o trabalho com o fim de dar curnpdrnento ás J.eis que· velam 
p ela sande, pda hygiene e pela segurança dos operarias ... 

Entre as medidas ,geraes de penaUdade é preciso ainda contem-
plar na lei em vigor e em todas .que a 'Carnara brasileira votar as 
hypotheses, frequentes, de rcincidencia. A disposição geral a adaptar, 
deveria est~·belecer : 

Nos casos de reincide1ncia durante os doze mezes seguintes, 'a 
contar :da daita da conde:mnação anterior, a pena será do dO'bro. 
Quando se ·produzir a terceira reinddencia, dentro do mesmo prazo, 
a penalidade se~á pelo trip.Jo da segunda, ·e, aMm de tres condem1ra-
ções, se or.denará o f.ecihamento d·o negocio, fabrica, officina ou qual-
quer outro lagar de trabalho pelo prazo de um a :d:ez dias. Emquanto 
durar a suspe'll•São do ·trabalho pela clausula ordema-da, os operarias 
receberão seus salarios habi:luaes. O producto das multas de que tra-
ta a lei s·erão destinados para ,fun.dos da ca;ixa de pensões cuja i,deia 
formufar·ei ·num ante-pro~ecto, para estudo desta Comrnissão. 

:A gravidade da\5 disposições .e!S'taibeecidas n'este alcvifoe ·é cün-
cordante com a gravidade que importa na vio.Jação systematica das 
disposições da lei. ' 

E' um ·erro pensar que o f.ec'lTamento da fabrica seja um violento 
recurso p o.r demais extre.mo, sem sancção possiv·el Qla nossa legisla-
ção civil. Inspiram-n'o, todavia, as prescripções mais adeanta,d<is de 
um 'novo direito soClia.J.. 

E' urna nova pena, uma pena indi,spe·nsav·el muitas vezes, o fe-
chamento compulsorio de uma ,fabrica. Não se chegar,á, porérµ, 
nunca a tal medida draco.niana, por·que os pah·ões rebeldes, depois 
da terceira in:fracção, cuida.ram de não incorrei:em !Jl,a quarta. 

Que a multa póde ser insurn:ciente, basta ler este trecho, onde 
um eloquente orador da1qu eil le Parlamento, figura .a repetição, fre-
quentissima, na vida i.n clustrial , do seguinte facto: "Um ii1clustriaJ 
vê-se em mome'nto de grande apuro para preencher as exigencias de 
seu contracto -commercial. Uma casa de cornfecções, por exemplo, 



-125 -

deve ·enilr·~·g.ar, antes de 2'5 de Maio, tantos m1ilhares de uniformes, 
Que faz eHa? Alarga a jomada ou dimi,nue o . descanso de duas horas 
que a lei fixa a0 . meio-dia. Applica-se-lhe a multa respectiva por 
essa infracção, multa que, geralment·e, é de c·em pesos. Supponhamos 
que o De.partamento do Trabalho lhe applique immediatamen-te uma 
segunda multa, ·dobro: duzentos pesos. A penaJ.i.dade !fica detida aihi. 
Emquanto s·e prnc·e·dem aos tramites legaes, para ·a cobrança :cfa 
multa, o industrial continúa violando a lei. Cumpre as exigencias do 
contracto e burla o pr·eceito legal, medüt'Il:te o de·semibolso de tre-
zentos pesos, :O que de c·crto, para eUe, não é muito. Com o fecha-
m ento da fabrica, as cousas se passaria1m .de outro mod.o. 

D epods das multas, vind.o o fechamento, não ousaria infringir a 
lei peJos graves prejuízos •que lhe custaria aquella medida ·extr·ema, 
tanto mais que, em gera•l, as irnfracções com respeito ao horario con-
cid·em sempre 4_cdde.nta1lme1n·t·e éom um momento de apuro ·OU de 
excesso de trabalho, que os industriaes resolvem violando a lei, em 
vez d·e tomar operarias novos empregando assim os ·que vivem a so-
licitar trabalho.". 

ü ccorre salientar que é durante ·as ultimas horas do trabalho, 
muito prolongado, ou nos momentos de maiores apuros e a:f.an na 
tarefa obreira que as estatísticas de todos os :paiz.es cornfirmam suc-
ceder o maior mumepo de casos .de accid-e.ntes ·do trabalho. 

Sobre a falha da lei no tocante a medJi.das para os seus irnfracto-
res, ·está ahi tudo .quanto me par·ece justo e proprio sllibmetter aos 
novo.s estudos 'ª que ·está •entregue esta 1Commis1são legislativa, que 
p reen cihe1rá, agora, certameIJ1te, aqne11a lacuna, tomando um criterro 
m ediano, ou uma solução · radical, ·entre os alvitres acima suggeridos. 

iCamara dos !Deputados, 22 od·e 'S'.~tembro de 1919 . - Cm·los 
Pellinafiel. 
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I - COI\SmEHAÇÕES PHELIMINARES 

1 As theses reilali.uas ao trabalho das mulhel'es e crianças ligam-se 
ào p1:pblema da organização .da familia humruw, de cuia so./u,ção 
tambein depende a questdo social dos pN>letarios 

lA partilha das theses organiza.das pelo illlustr.e iPres1dente desta 
·co·mmissão, de 'accôrdo com as conclusões da 1Co1nifere,r.óa Internacio-
nal da Paz, couberaim_,n os as que s·e r·e:f.er.em ·especialme.nte tás mulhe-
res e és crianças . 

!Nosso I'elatorio devi:a limitar-se, oibeidecendo a tal · distribuição 
.e na conformidade exacta do·s seus termos, quanto ao trabalho das 
mulheres, ao ·estudo das suas condições, r·egras e· ,garantias, bem 
·como ao estabelecimento do 'Principio :do s·a1ario igual, sem distincção 
de sexo, para tmbalh-0 igual. 

/Ainda, seguC1ndo a mesma diredriz, o re'1aito.rio .d;cvia aibrainger 
tambern, quanto iá.s c1,ianças, de um J.ado, os caso·s d·e suppr0essã-0 ou 
limitação do seu trabaJho, confonme a id·a.de, de modo a pe.rmittir 
a sua educação e o seu 1de.senvolvimento phy.sico, e, de outro lado, 
emlfim, as •questõ-es relativas ao ensino prolf.issional e é aprendizagem 
prab1ca. 

O simples enundad:o de taes proposições, 1n•o entanto, desde lügo 
faz" surgir no espírito, como neC.essidade prefüninar, evidente ·e im-
prescindi·vel, para a pesquiz·a das sohtçõe~ cmTespondentes, o co-
nhecimento p névilo d.as condições 'fumdame<ntaes :da existencia social e 
·da marcha gratdativ1a, nes!>e sentido, da sua exp·ontanea evo'luçã·o. 

!Nem mesmo s·e .concebe hoj,e, em consciencia, no domínio das re-
Jaçôes moraes, o mais comp•lexo a.e quaon;f:os 1c«:mstituem as acquisições 
da ·scienc'ia humana e para o ·qual ·conv·ergem necessariamente e uni-
v·el'sa.lmente tod·os os ·demaii.s 0assumptos, a cnnsideração isolada d1e 
um unico elemento, para se dete.nminar, por simples inspiração pes-
s·oal, o conljuncto dos seu,s ·cleveres e as condições de sua existencia. 

IA.ssim, no caso coincreto, torna-s·e, antes ld:e tudo, imprescindlivel 
determinar, com o des1ino soda! da mullher, imperecivelmente liga-
<lo ao da cria nça, os .diversos generos de in:fJuenda que ella, de .facto, 
pefa aififeição, exerce sobre -o homem, atrav1és da vida .domestica, paTa 
estaibe'1ec-e.r e garaintir ·o supremo pr1n.cipio da iharmonia collecfava, 
s·em o qual não pó de subsi•stir a as·so.ciação humana. 

Unicam,ente assim, .como dev.er comp·ensador de taes s·erviços e 
sobretudo como garantia neoessaria 1â ·sua integra.! realização, de 
accôrdo com os supremos iinter.esses collectivos, poder-se-ha, tamhem 
determinar, no co·njnncto .da economia sociaJ, as condiçõ~s niora•es e 
.materia,es 'cl:a existencia feimiuina. 
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Só ·depois d·e ta·es estudos, s·erá possível ·fixar, com segurança, tt 
natureza d.a assistencia que, .para o caso, compctiná ao poder poh.tico 
e .discriminar, assim, em relaçã•o a um assumpto de urc:Lem espiri-
tual, as unicas me.didas cuija de·cretação .comporta hoje o domínio 
dos ·goverm·os tempora·es. 

•Essa•s the·ses, porta,nto, relativas ás muJheres e ás crianças, preu-
dem-s.e linequivooamente ao problema geral .da or.ganizaçao da fami-
lia proietaria, que resume, s·em duvida nenhuma, .em seu enunciado 
cimo tamibem em sua solução, to·da a ·questão da existenda popular. 

Nessas condições, o nosso em·car.go exige, para seu exacto cum-
primento soci·al e afim de melhor corres•ponder às ne.cessidades inil-
lud1iwüs do presente, rnm estudo .d·e ·co111juncto elo probl.ema proleta-
rio, cuja solução hoJe constitue a preoccupação inquieta dos gover-
lllO/i, .porque d-efüa neeessari.a1meir.1te parece d·epencler, mais do que 
nunca, ·a estabihdade da orüem · hurna,na nu pianeta. · 

~ Se11;d.o de natul'eza moral o problema proletario, o seu exame 
solicita a assistencia de uma doutriIIJll geral cor~venie11•t~ 

Olhado, por esta fórma, o a,speelo pru.Jetaii'.·o do problema hu-
mano, tal como eUe se nos apresenta de:>de -os :fins da Idade Médiia, 
de o,nde se originou, lo.go s·e d·eprehende, do s·eu proprio .enundado, 
a !n·atur·eza ·essencfo•lmente ·moral d:o seu domi.nio e, portanto, tamheun 
d.a ~ma s·olução. -

Mas, sendo .as·sim, o exame consde·nte do assumpto, tal .como 
agora o pretendemos emprehend·er, .exige a assistenciia de uma dou-
1rina geral conve,111i·ente, ·que o a1branj.a no sytema universal de suas 
regras, .de .f.órrna a permittir a sua perf.eirta ·e rea1J apreciação. 

Assim orientado, o ·nos·so relatorio procuraTá, quanto possível, 
resumir sobre o assumpto, as idéas exposta s p·elo emine•nte fundador 
'd'a doutrina positiva, !Augusto 1Comte, p·ara terml:nar orferecendo, em 
conseque·nda, um pro1j.ecto geral c·onfondo uma S'érie de medidas que 
se n•os a.f1gurarn de execução inad.iavel, em nome dos .imteresses 
sociael>. 

· Mas, obedecendo a ta.l objectivo, o no.sso estudo, para ·corre:.-
ponder .ás neces·sidades reaes •d1a situação, deve p'réviamente deter-
m!l·na·r a<s c-o.n·dições 1fun1dam~ntaes ·em qLle o facto se póde produzir 
indepe•n·den•te da época e .do logar, 'Il1as .a.e c•onfo.rmidade, ao mesmo 
tempo, com as ·constitu!ições organicas do homem ·e material do meio 
cm •qu1; se exercem a::. ·1>Ua~ ac~~õe:s, 111drviuuae;, e collectlvas. 

Em seguida, será forçoso proc·Bd·er á apreciação dynamica do 
fac·to, acompanhando-~e, nesse rumo, a evoJução humana, em sua 
série de preparações a.nt.erifores, revelad•a pela historia, para que s·e 
comsiga, :assim d·eterminar, ·com segurança, quaI·quer nov·o prog·resso 
ulterior, n·ess-e s·entido. · 

P.or ·essa fórma, respeitadas a·s •leis da nossa propria organização 
e a s.érie essencial dos nossos prec·e•dentes, fi.ca·~á ga.rantida a rea-
lidade d·e quaesquer c·onc·e:pções soibre os conselque.nte•s e os dous as-
pedos, estab;cc; e dynamico, comibin'a·d·os sob a dir.ri·cta assistencia d'.1 
moral, ·cond·uzirã-o, .emfim, pr·eoisamente, á solução normaf e 1d•e>finirf:i-
va do problema, o que constitue o nosso objectivo. 
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li -- CüNllHÇÕES FUNIDAMiENTAES EM QUE SE EXERCE A ACTIVIDAIJJ,; 
INDUSTilIAL 

1 - A instituição d·o regimen 1-I!Jdustr.i-al e:Dige o exercido da adi-
vl<liade colle-ctiva, o que sómente se consegue pela p1·eponde1·an-
cia universal do altruismo 

O proibl-ema prol-etario, olhad·o sob o asp,ecto das necessidades 
materiaes da exl::Stencia popular, liga-se ao destiln·o d-a ·actividade 
collectiva no regi!men industrial e a sua ap-re.cfação, portanto, deve 
resultar do exan1·e das c-o·ndições ·economkas nos meios sociaes mo-
dernos, onde aqueUe r-egimen se tornou prepondera11He. 

1Conv-ém -notar, no ·emtanto, que a actividade, constituindo ape-
nas um dO's h'eS attr1íbutos da nossa ·n-atur-ez,a, -d-ev-e, antes de tudo; 
Subordinar-se livrel!llente ás supr-emas condições impostas pelo con-
juncto das suas relações com ·os outros dous, sentimento e inlelli-
ge,ncia, paTa que as·sim se haj1a de m-anteir, com a harmonia i•nitegral 
dos tres departamento-s, a un-i-d-ade, individua•! e collect!i·Vd. 

rÜUJiltpre, portanto, preünunarmente ·deter11n11-ar, em nossa TH·o-
pná ec·oiwrnfo, ·as cond1çoes -em -qu-e .se deve exercer, de rfacto, a 
activ1da.cte, para que então, sev-erarnente respeit:adas as suas clau-
sulas, Hque, -em qualquer emer,g·encia, garanb:do, ·sem so·phismas, o 
p-rincipio da ha·rmonia social. 

Mas, nest-e ca1so tambem, como em todas as o"utras circumstanclas, 
01Hle esforços quaes.quer conv-er.gern para um mesmo .fim, 1esse con-
curso · uniforme só s•e ve-rirfica, para .produzir resultad•os, rea-es e a-pre-
ciav-elis, quando os s-eus agentes s·e subor,dinam, a um só dentre -elles 
que, por essa fórma, ·as;gum e a direcção total do emprehe,n.dimento. 

Então, a s•oJução do prolblema da unidade humana, que constitm: 
lJ :.upt·emo ohjectivo social e á qual, por esse motivo, ficam todas as 
outras-•ques-tões -sUrbordinad•as, exige, como primer:ra -_condição, directa 
e interi·ot, a prepo.nderancia co1nrtinua d·e um dos seus tr•es .a-ttri1bu-
tos sobre os ·outr'O's •d-ous. 

Examina•da agora a questão diriedamente, de a-ccôrdo com o con• 
juncto -das fU:ncções que correspondem a ca·da um dos ·tres -departa-' 
mentos. cerebr-aes, verifüca-s-e que o sentimento representa o papel 
predo1nii-nain·te, oomo rforça impu}sora e reguladora dos outros attri-
bntos, dos quaes, um, _a actividade, r-ea:Iiza o •emprehendiment>o, es-
clarecida pelo outro, a intelligen-ci·a, mas sob a commum inspiração 
do amôr. · 

.Cabe, pois, na ecO"nomi-a da nossa natur·eza, ao s-entimento, a su-
premacia .do .cmnmando, como coord-ena-dor uniive·r·sal d·as tende.ncias 
e elos es.f·urço.; conv-er.gent1es e tal principio constitue, assim, a co·ndl-" 
ção interior ·1ndispensavel rpara a solução d·o proibi-ema ih uma no. 

igsta primeira condição, p·orém, s•erli a insuf1ficíente para com;ti..-
tuir o esfado de unidade, e, portanto, manter integralmente ·a -disci-
plina humana, sem a intervenção i,ndis-pensav-el de uma póte•nda ex--
terio-r, suprema ·e ·ass.áz rpr-eponderante, á •qual o conJunto da nossa 
exrstencia se subordirrusse sem -e1qmvocu. 

ISó 'assim, com -e1t1feito, torna-se possiv-el colllter perp•etuamente a 
volubiJidad·e •propria 1á .nossa natur.eza, que, sem -esse apoio exterior 
írres-i-stive'l, haveria de se r eduzir a uma actl:vidade sem d-estino e 



-'---- 132 -

a uma intc.Jli,gencta, então inc-oih·erente, ambas ao serviç·o de senti-
mentos ·vagos ou contradictorios. 

Cío·nv.ém mesrno notar . que a •Il'e.cessli,dad•e, indispensavel para o 
pmnem, desta subordi.n-ação da sua individualidade a uma existe.ncia 

. composta e exterior, reclamada ·por· sua natureza, ·e·xplica, desd•e logo. 
lt. !>Uit expuutanea indinaçao, à'esde us tempos ma·lS rudimentares; 
em constituir a Familia· e organlizar maiis ta-rde a Patria. 
.. Só, por essa 1fórrna, com eHeito, surbordinamdo-se de todo a ou-
.tras existenciais, poder1á -o homem i•mpri:mir a sua natureza, do co·ntra-
rio incohe.r·e,nte, a consisrtencia ·e a dignidade, lindi-spensave1s ao 
e:ÇJ.uilibno dos s·eus attr.ibutos superiores, suhmettendo-a a desti-nos, 
precisos e 1unperec1 veis . 

A condlçáo im1erior, portanto, é completada pela subordinação 
'exterior a •esta hase obje.ctiva, :iJndependente de ·nós, constitu!lda pelo 
meio, e, cu1a fixidez .caracte.r1isüca ddinitivamente firma -os noss-os 
:des1inos, ·ligando-os a um oonjuncto de fatalidades, indecli•n•aveis •e 
prepondernn.tes. 

:Comp·ete ,á intel.Ji.gencia, como missão •fundameinit:al, es te estudo 
do deslJi,no que -logo s·e l'evela ind'lexiv·el em suas prescrlpçoes essen-
ciaes; p01~ém, modificavel em suas dispOisições mais siecui111darias, em 

,limitado CÍT·cuJo ele acção, mas suftfidente para inter.essar perpetua-
mente a adividade humana. 
· Entãio, em r·esumo, sob a iniciativa .coordenadora do sentimento, 
compete á activi1dade assistida pela intelliigencia, a direcção e exe-
éução dos trabalhos que vi'sam modificar· o meio, nos Limites permit-
lido•s, p-ara o ifkn d·e melhorar as condições materiaes da existencia 
ido homem no plane.ta. 
' O sentimento, e·n1retan-to, -por um exame mais especia.l das suas 
funcções eJ.ementares, J.ogo revela a decomposição da vida affectiva, 
j::i°ropria a cad•a sêr, ·em dous domli'l1ios, 1distinctos e antagonicos, um 
pe·ssoal e o ·outr-o social. 

O primeiro, ·sob a deno.miu-ação siigni:ficativa do egoismo, é 
oonstituido pelos jlnsfünctos do i•nteresse, relativos á conservação e 
ao ap·er:foiç-oaa.nento do individuo, e pe.Jos da amb.ição, va.idade e OT-
gulho, que se reiferem ás ligaçõ:es de cada um aos outros, mas fazenido 
dellas re.sultar satislfações pessoaes. 

O .se•gundo dominio, soclial, sob a den•ominação caracteristica de 
llltruisrno, wresid1e dir·ectamente á associação humana, :estabelecendo 
e mantendo as relações precisas, peJ.o apêgo entre os iguaes, pela ve-
neração devi·da ao·s superiores e pela 1bondad·e, emfim, ou amor uni-
versal. · 

A uni1d,aide pode1ii·a, ·então, ser c0>nseguida pela preponderanc1a 
final do egoísmo ou do altruísmo, mas, os instinct·os p·essoaes sendo, 
p·or natur.ez-a, inconóliaveis, o predomf.nio .de egoísmo ex!i•giria, oon-
fiorme a •n.ecessi·dad·e individual no mome•n1o dominante e de accôr-do 
com as sua•s e1nergfas l'esp·ectJi.vas, a supremacia variavel de cada um, 
o que imprimiria ao organhmo d:estinos sempre heterogenos, inter-
dictores de quaI1quer pro!jecto de equiJ.ihrio . 

IA :solução do problema da uni1dade humana só será, porta·nto, 
cons·egtii·da pela supremacia do altruismo, perp·etuamen1e estimulado 
pelas reacções sociaes, que o so.Jicitam e o desenvolvem sem cessar, 
exerc·end o, ao mesmo t empo, continua compressão sobre os seus a•11-
tagon.istas natura·es. 
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A actlvi'llaú-e, po.is, se exerce no re.gimen industria~ sob a pre-
P'CYnderancia directa e ·ne.cess1aria do altru!i;smo, pela suboridinação do 
individuo á esp·e·ct-e e, por.tanto, pelo pl'edomlilnio dos interesses col-
Jectivos sobr·e os pe.ssoaes, de 1f.órma a, permittir, manter e desenvol-
ver, com essa convergencia muv•ersaJ de esforços para o bem com-
rnum, o livre surto ela eústencia social. 

2 - Da actiu~dade sooial ou altnzisla resultam as acc/lJlnulaçóes que 
c.onstitwem a b«1se material d aexistenC'ia collectiua 

tAs exiige·ncias ürganicas ·do homem, entretanto, co:mbi•nadas co~ 
a sua situaçào 11la•terial deslf.a voravel, determinam no corujuncto dà 
vida pratica, a pr·epon:derancia ne0cessaria d·e uma actividade, primi-
tiva me.nte p essoal e portanto egoísta, ·contPar1;a assün aos .seus •pro.-
prios destinos ~ ·ociaes. 

A condição fundamental da vida d·o homem, oom .e,iif.eito, unica 
commum a to1dio sêr oroganizado, consisündo na comtinua renova-
ção material dos s·eus tecidos, o que mesmo o distingue ·das existen-
cias i'u·organlcas, cuja composiçã·o é sempre fixa, ,força-o a procurar 
fóra de s1, corno prfontfrra nec•essidade, O'S elementos destinados á suá 
nutrição. · · 

Em um meio mateTial conveniente, onde, por ex·emplo, a alimeh~ 
taçáo solida pud ess·e ser tão facilmente ad'quiri0da como ü é, em nosso 
planeta, a •gazüsa e mesmo a Iiiquida, a saüsifação inldiiS<pensavel desta 
vital 'D·ecessidade organica nenhuma i0n1f.luencià. apreciavel podedà. 
exeroe r sobr·e a cünducta do !individuo d·e fórma ' a desviaI-o dess·es 
seus des fü·nos sup edóres : , ' · 

'Em nos•so mei-o, porém, tal como ei.Je na realidade se apresenta, 
onde os materiae·s •do mundo ·exterioT par.a .satisfaz.erem as n~ce.s~i.
dad~s primord'iaes, 'S·olicitadas por nossa natureza, exigem modiifica-
çües preDlminares e complexas, penosamente co1niseguid.as .pelo es-
forço do homem, cada um é cümduzido a só ·Se preoccupar, de preife-
rencia, com a sua conservação individual. 

Tal estado, toidavia, apenas pr.ev.alece, emquanto a exi.stencia pra-
tica se conseqra pessüail, transfomnanrdo-se, porém, ·com o surto. dos 
IH'imdros laços sociaes, ·m esmo os ·m.ais ele·mentares, pela cooperação 
conti nua que logo determinam e consagram , 

Essa tru;nsformaçã·o do caracter egoísta da industria primitiva 
Ciú actividade soda·L crnia r eaJiz.ação dc<finitivamentP 11ix.a os nossos 
destinos c0Hectivo1s, opera-se por meio ·de duas leis economicas, des• 
cobertas p-oT Augusto .Cotmte. 

A primeira dessas lel: s, suibjectiva, ·ponque se re<fere s·obretrnd10 ao . 
agcJJ.!e, traduz-se no facto de que cada homem póde produzir mai·IJ 
do que collJsrome, a segunda, objectiv.a, porque se relaciona maiS ac:) 
.mundo exterior, c-onsist '! ·em qu e os materiaes obtidos se podem c·on-. 
seruar além do tein~po necessario á SI.la reprod l.l,cção, · 

:O primeiro primcipio fazendo, pois, cessar a necessidalde de di-
rigir o homem a sua acçã·o no uni.coo sentido das suas satisfações in-
dividuaes, torna praticament e realizavel a unidade moral de cada 
um, pela prepondera'n •cia necess a1 ia rlo al!ruiS'mo, permittindo o exe·r-
cicio hab itua.] da virhid e, one é en tão o P.sforço sobre si mesmo em 
fav or dos ozztros, tal como 1Duclos a caracterizou e definiu. 
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A comibinação desses dous _primcipios, hoje incontestaveis, de~-· 
<le logo constitue a base material da nossa ex1stencia c0Hect1 va, ga-
rauti-ndo as accumulações das riquezas temporaes e tornando, por-
ta•n•to, possiveI a ind"spensavel .instituição do capital humano. 

1Cada geração, por essa 1fónrna, póde, com. effoito, pe.J.o unico 
trctbalho dos a•ge1ntes da sua conservação inaterial, reservar para a 
:.eguínte o ex·cesso da sua pro1ducção sobre o s·eu .consumo, de manei-
ra a multi-pücar continuamente esses predosos thesouro,s cof.1ectivo·s . . 

A realização de tal dever, desde as é·pocas soc.aes mais rudimen" 
tares, ·sómente poderá mesmo ipermittir, em .qualquer ,tempo, a expli-
cação razoavel do.s immensos progressos alcançados pela industrià 
humainia, o que constitue tam:bem a mellilor ver~ficação d-as leis enun-
ciadas . 

3 - A c-on.s,ervação e o augmenlo dias riquezas exige a sua apropria· 
ção ind!ivi.d'ual e d.'e·sta /ogo N~S iLlta a dlistincção e;ntr.e o paltonat-0 
e o proletariado 

Mas, garantid.a, assim, pelo .trabaiho de ca da um, no concurso 
co'llectivo, a formação d·o.s .capitaes, a propria n atureza dos productos 
faz surgir a me.ces·sidade irrecusavel de uma solicitude, c1011tinua e; 
especial, rela.tiva a sua cü'n servação· e mesmo ao seu augmento. 

Esses .capita1es, d·e facto, ·que no1'1Jllahne1nte se .compõem d.e provlí-
sões e ·de instrurne·ntos, ·estão sujeitos ás contin-gencias inherentes á 
sua naturezq e ao se~ destino, e, ex.i1gem, portlllnto, um ·cuidado, assli-
duo e permane1n•te, para evitar, q uanto ás primeiras a sua destruição 
e reparar, •quanto aos segundos, -o-s gastos de.correntes do seu i.;.50 
habitual. 

Então o capital, sempre co·nstitutido pelo traballlo, não só simul· 
taneo como sobretudo successivo das dliver,sas gerações, exige, como 
cnnd.ição Ílndispens·aveJ á sua conservação e ao seu augmento, a apro· 
priação ·pessoal, que deve ser, porta•111to, ·-socialmente garantild.a e res-
peitada, em nome düs supremos interesses coUectivos. 

Cumpre, entretanto, observar, que taes operaçpes, relativas :á 
conservação e ao augmento das riqueza:s, exigem, por seus mu11J;,plos 
aspectos ·e sua complexi.dade na tural, em cada empreza, o concurso 
dt; diversos agentes, ·cujos traibalho5, poném, se r-ealizam sob a rnnica 
respon sahil.idade do proprietario resp ectivo. 

Assim, a cons·ervação ·e o augmento das riquezas conectivas, exi-
gi•n·do a .a.propriação. indivild!ual, instituem, como consequencia, dous 
·serv.iço·s 1so-ciaes impresoindiveis, separando, 'na pratica, a direcção 
da execução, o que vem, ·portanto, consa:grar a divisão exporttanea, 
gradualmemte adoptarla :pela industria occidental, desde a Idade Mé-
dia, entre emprezarios e trabalhadores ou entre o patronato e o pro-
letariaid·o. · 

T?<éS serviços, em!bora simnlt ll'n1eos e connexns, ·d~stinguern~se, 
a J.ém di!:so, co1T1 o exigirem preparações e aptidões diversas, de or-
dem mais administrativa para a direcção, e es·p·ecia,lme:nte tcchn1k:a1s 
quanto "ti execucão. 

As duas classes oue lhes ·corres·pondem, entretanto, rnant~ndo 
sempre ·ª indispensavel hi·erarchia social, clev:em moralmente sentir-
se ennobrecidas, sob o commum sentimento h abitual da utilidade 
irrecusavel do seu concurso pratico. 
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4 - À apropriação das riquezas é eff ectuada pelos meios usuaes 
de tran.smissao, dos quaes, a tro·ca, permitte iogo a separação 
necessaria dos officios, principal caracter pratico da harmonia 
social 

As riquezas materiaes, no emtanto, só podem ser apropriadas, 
no gráo de concentração que melhor convém á sua alta efficacia 
social, qnand0 · os resultados obtidos pelo trabalho de , muitos indi-
vidnos se reunem nas mãos de um só, por um modo qualquer de 
transmissão, forçado ou voluntario . 

· A transmissão voluntaria das riquezas opera-se por duas fórmas 
bem distinctas, uma gratuita, a doação, e a outra visando um in-
teresse, a troca; assim lambem a transmissão forçada ou é legal 
ef,fectuando-se pela herança, ou assum.e um caracter violento, reali~ 
zando-se ·então pela co!l'quista. 

Das quatro formas geraes de transmissão, doação, troca, he-
rança e conquista, as duas ·extremas concorreram, com exito c om-
pleto, á form ação inicial dos grandes capitaes, mas só as duas mé-
dias conseguiram ·afinal prevalecer ·entre os modernos, por melhor 
se adaptarem á existencia industrial . 

Estas duas ultimas fórmas, troca e herança, hoje normaes da 
transmissão, u:>odem ser olhadas, entretanto, como igualmente vo-
luntarias, porque a herança, sob um outro aspecto, constitue ver-
dad eira doação, apenas modificada, quando se consideram substi-
tuídas, pelas J.eis ou pelos costumes, as vontades formaes do tes-
tador. 

Assim, consiclerádos voluntarias os dous meios transmissores 
mais usuaes, a instituição do capital faz logo surgir, do meio da 
converge ncia 'universal de esforços, a separação necessaria dos of-
ficios, pela qual ca da um s·e limita a produzir um só dos mate-
riaes inrlisp ensaveis á ·existencia. 

Tal separação, com effeito, exige que os outros productos ne-
e essarios se encontrem préviamente accµmulados, de fórma a per-
mittir, p or doação · ou troca, a satisfação simultanea do conjuncto 
das n ecessidades p essoaes. · 

Então, a sep aração elos officios representa o. principal caracter 
pratico ela harmonia social, com o manter e coordenar p erpetuas 
relações entre as classes cliffer entes de que cada pov·o se compõe, e, 
Jogo . depois, emfim, ·entre tod as as nações, quando comportarem 
entre ·si. no trabalho da commum exploração do domínio planetario, 
repartições equivalentes . 

. 5 - () ex ame das reacções moraes operadas pela instituição do ca-
pital sobre a sociedad.e revela o desenvolvimento da vida 'de'. 
familia , c11ja organização se baseia no principio de que o homem 
deve sustentar a mulher 

Mas, a divisão elo trabalho assim instituicla, sob a garantia das 
accumulações de todos os productos, mostra em evidencia, expon-
taneamente praticado, no conjunto da vida real, o principio do al-
truísmo, tornando passivei v·erificar, por simples inspecção, que 
c ada agente funccion a, de facto, para os outros . 
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·Além disso, um exame mais profundo das reacções moraes, 
op'eradas pela instituição do capital sobre o conjunto da vida so-
cial, indica, desde logo, que as aocumulações facultlando a cada 
um, pelo seu unico trabalho, os meios de prover a subsistencia de 
muitos outros, permittem fortificar e desenvolver as affeições do-
mesticas, imprimindo á vida de familia · um caracter de organização 
política e moral. 

Então, de facto, cada ser, cessando de se preoccupar com as. 
suas unicas necêssidades, logo verifica e reconhece que a verdadeira 
felicidad·e consiste sobr·etudo nos prazeres decorrentes da dedicação· 
e que mesmo só assim vivendo para outrem póde, em consciencia, 
cada um justificar a razão da sua existen cia. 

Nestas disposições, livres da pressão da·s necessidades mais 
grosseiras, verffica-se, afinal, que o abandono elos velhos, só acon-
selhado .Pelas insuperaveis clifü'iculclades da vida primitiva e a es-
cravidão das mulher·es e crianças, forçadas, nas mesmas circum-
stancias, a penosos trabalhos para concorrer á commum subsisten-
cia da familia, formalmente interdizem a dignidade desses laços mais. 
fundamentaes, e o amparo aos primeiros como a emancipação do-
mestica das segundas são logo erigidos em supremo dever elementar. 

Além disso, as relações domesticas revelam, dentro em pouco, 
de accôrdo com a natureza especial de cada ·sexo, as predisposiçõe's: 
expontaneas da mulher, dotada de maior moralidade, a manter e 
desenvolver, de preferencia, pelo amor, a vida de familia, e, as do 
homem, armado de maior energia, a proteger ·e garantir material-
mente a associação assim organizada . · 

Então, fi ca evidente que o destino da união fundam ental con-
siste sobretudo no aperf.eiçoamento mutuo dos dous sexos, onde a 
mulher exerce, só pela ternura, a sua influencia moral permanente 
sobre o homem, cabendo a este, em troca, dispensar-lhe o apoio 
material garantidor da sua existencia. 

Nesse sentido o homem reconhece, quando aprecia melhor a 
,natureza feminina, que a sua felicidade e a sua moralidade, bem 
ccimo a ·mais conveniente educação dos filhos, dependem da mu-
lher e que, portanto, .o ·seu primeiro dever inilludivel consiste em 
conserval-a na situação mais ·conveniente ao desempenho dessa sua 
missão, libertando-a de ·qualquer trabalho exterior, com o prover, 

· elle só, as necessidades· do s.eu lar . . 
Por outro lado, resulta do exame das condiç5es · da existencia, 

apreciadas no conjunto da propria vida real, · que as accumulações. 
são sempre praticadas p.ela cooperação de todos, de fórma a se 
poder concluir que tendo o capital uma origem social insopbisma-
vel deve corresponder-lhe tambem um destino da mesma natureza, 

Os ricos, sendo, pois, simples depositarias dos tb esouros col-
lectivos, compete-lhes, no ·exercício dessas suas funcções, com li-
berdad e, mas com responsabilidade, conservar e administrar os ca-
pitaes humanos ·e dirigir a· sua r.epartição, de accôrdo com as pre-
cisas necessidades de cada um dos agentes sob a sua immediata 
direcção. 

A distri:buição, portanto, das riquezas, dirigida pelo patronato, 
só conseguirá a sancção moral, quando, em obediencia aos supre-
mos inter.esses sociaes, sob a inspiração directa do altruísmo, fica-
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rem garantidas as condições materiaes da existencia de cada fami-
lia proletaria, pelo unico trabalho do seu chefe. 

III - EVOLUÇÃO SOCIAL DA ACTIVIDADE 

1 - O I'egimen das castas, característico <±as antigas ·' theocmcias 
obstou a organização do trabalho porque cada productor' exer-
cia ,:tzmulativamente as funcções de em.prezaria e de traba-. 
lhador. 

Determinad as, de accôrdo com as exigencias da nossa natureza 
e com a constituição do meio .em que vivemos, as condições em 
que se exerce, no regímen industrial, a actividade humana, será 
forçoso, agora, exami·nar concretamente, por um estudo breve do 
passado as phases mais assignalad·as da sua evolução. 

Esse exame . evidenciará, ;tambem, ps <grandes .obstacub:>s. que 
houveram de impedir, nas primeiras phases da civilização, o livre 
ascendente da industria conectiva e os motivos determinantes da 
victoria final desse regímen entre as modernas gerações sociaes . 

No estado primitivo e rudimentar da civilização, a actividade 
necessariamente offer.eceu um caracter individual, porque as diffi-
culdarles do m eio, a raridade de productos immediatamente adapta-
veis ao organismo, como exigia a ausencia quasi completa de pro-
cessos modificadores, os instrumentos iresumidos e \grosseinos de 
que dispunha o homem, forçavam cada um, attendendo ás unicas 
necessidades de . conservação pes·soal, a trabalhar exclusivamente 
para si. 

A propria theocracia, sob cujo systema sempre se procurou 
coordenar e disciplinar as forças humanas, ao tempo, disponíveis, 
imprimindo-lhes um destino collectivo, jámais conseguiu desprender 
o trabalho do perímetro domestico, o que lhe era mesmo imposto 
pelo regímen das castas, cuja prepond·erancia, então, se revelava 
irrecusavel . 

Em uma época, com effeito, cujo estado de civilização não lo-
grara conseguir a descoberta das regras abstractas e geraes, indis-
pensaveis á organização universal da industria, onde, cada um, 
portanto, era forçado a obter, por uma larga experiencia pessoal, sem 
qualquer outro r·ecurso, a aprendizagem pratica, a instituição da 
casta impunha-se como verdadeira necessidade social. 

Por essa fórma, unicamente, limitados ao recinto e ao uso de 
uma só familia, haver-se-biam de se conservar e se desenvolver me-
thodos, processos e invençõ.es, sempre transmittidos de paes a fi-
lhos por uma iniciação pratica, Jaborios·a e es:pecial, porém ga-
rantidora, com o desenvolvimento crescente ·das aptidões, pela ge-
ração na descendencia de novos e mais amplos aperfeiçoamentos. 

Taes funcções, como, aliás, todas as outras, guerreiras ou sa-
cerdotaes, estranhas, na época, á distincção anarchica de hoje em 
.publicas e privadas, eram instituídas em nome da moral, que lhe s 
impunha pezados encargos e deveres, de accôrdo com as necessi-
·dades collectivas, e limitava a extensão dos seus privilegias e di-
reitos. 
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Esse regimen, apezar disso e embora resultante de uma época 
religiosa, tal como a theocratica, unica completa e normal até aqui 
por abranger em seu systema todos os aspectos da nossa natureza, 
jámais conseguiu imprimir â sua organização industrial 'um ca>-
racter propriamente cívico, p ela impossibilidade de s·eparar, na 
pratica, a direcção da execução, o que lhe era in terdicto em vir-
tude do caracteP hereditario das diversas profissões. 

A hereditariedade necessaria das orofissões, característica das 
·castas, imp·ediu, assim, nas antigas theocracias, o livre surto do 
trabalho e, portanto, ·a sua organização, porque cada productor exer-
cia cumulativamente as funcções de emprezario e de trabalhador. 

2 - A organização do trabalho foi impedida na Grecia e em Roma 
pela necessidade superior de se subordinar pessoalmente os in-
dzzstriaes aos militares, consagrando-se ·a escravidão como o 
exigia o systema de conquistas ' 

O systema theocratico, entretanto, sob cuja assistencia se -orga-
nizaram as sociedades primitiva~, depois de realizar os seus ob-
jectivos civilizadores, transformou-se, dentro em pouco, em virtude 
da natureza absoluta da sua doutrina, ·que não permittia qualquer 
alteração no dogma e no regímen, em obstaculo invencivel ao pro-
gresso, com a immobilidade da ordem · qu e a1<sim determinava. 

ü l fraca.s•so dessa .primeir.a tenfaü va de orga.nizaç.ãio :mciaJ· com-
.pleta veiu, ao .m1esmo t•emrpo, pevetJar, antes de 1qualiquer idéa p·r·e· 
coce de disciplina universal, a •necessid<id.e d.o d1esenvo0lvimento pré-
vio e sepa1,ad.o, só rea~izavel, pürtant!o·, em ·CivHizações parciae,·, de 
·Caracter transito·rio, relativ o a cada um dos as·p ectos, intellectua'1, 
p r atico e alfif.ectivo, do p·roblema humano. 

iüs no;vos progress•o:s, P'Or •es·s·a d'órma, ~·ó haveriam d·e surgir, com 
as 1ga.rantias onnv•eni·ente•s, .em um meio estraniho .e lfavioravel, ·entre 
povos revolucionarias, capazes d·e 1s·e e·nianci1par icl•o·s ·pr·econceitos 
•rigidos de uma ép1J·ca on·de o appardhamento ·theorioo imp·edia 
agora, ·com o_ r•egimen das castas que Iihe era prorprio, o surto da acti-
vidade colllectiva -e ·en•c·errava as a•spiraçõ.es .i•nte'llectues nos unicos 
!'imite'" ·da sua .coordenação d·e!ficient•e. 

Na Grecia e iem Roma, a cuijos pov.os·, emanc~pad,os elo juigo 
thecraüco, couibe !l'ealiza.r as duas primeil"as ·ev·oluçõies_ parciaes, uma 
intellectual e outra pratica, .o desenvolvimento da actividad.e guer-
reira tfoi fogo e.rígido em condição fund·amental, como garantia da 
inde·pen·dencia in•dispensave1J ~ r.ealiz.açãio· de taes oíbj·ec.tiovos. 

A!iém 1d1ii!'.:so, d·entrc, ·em po·uoo, para satisfiazer a-s aspkaçõ:es d1e 
·exp a·nsão · un!versal, semipr,e alimentadas .pefo ·oen;tro ela!bürador d:e 
cada civilização, t•o·rnou-se indis-p1ensavel, mesmio na Grecia, mas 
sobr·etud.o ·em Roma, c101ord.enar o e·spi.ri:to guerreir.o, unico capaz, na 
ép'Oca, de rea'lizar, p ela co1nquista, .a ·e!ffoctiva inool'poraçã10 •dos ou-
t•ro s p ovGs . 

Mas, assumindo a :pro1fis são gue11Tefr.a, p 'OT :es,sa fórma, na Grecia · 
e em Roma, 'ª supr.emada soc ial, a 011ganizaçã·o lo trabaifüm, nessas 
duas p!ha:s•e.s, foi tamlbem imped:iid1a pefa n ecessidade sup•erior de se 
subordinaT ·pesS'oalmente .os i-ndustriaes aos mHita,res, consagrand!o·-
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se .a escravidã.o como meio in·dis<pensavel á pra1ica e a<> dlesenvolvi~ 
men1o do systema de conquista-s 

3 - A ldad.e Médi1a ·realizou ~ maio!' I'evo,/ução tempol'al registraJílJa 
pela hisl'oria, tl'misfm:miando o trabalhado'!' escravo em ·opera-
ria livre: 

'f.odavia, ·essa :subordinaçfoo pes·so.al', determinada P'elas necessi-
dades sociae.s dominantes D!O· momento, e a emancipação theocratica 
d.os d•oUs •p_ovos .que houv·eram d·e sa·nccionar aquella escravidã•o, 
preservando a in•dustria occidenta1 do regimen 1d1a.s castas, p•re:para-
ral'n lambem ·a sua futura reg;eneraçã10 pelo advento do 1tra1balh~o 
livPe . 

\ 
Es·se !fado, entretanto, só S·e hav•·eria d•e veri<fkar quando, •attin-

gidos ·OS utbj•ectivos sociaes 'tllie as ci.rctrm~ il:a·ndas impu:z,eram 1res-
p.ectiv·arnente a.os Greg.os .e a.os 1Ho.man101s e de·sapparecida, portanto, 
nos ·d1ous po.vos, a cama da supr·emacia mi11itar com .a eliminação dos 
motiv.os determi•nantes da con1quista, s·e to·rna·sse •possível, 11'D• .Ucci-
d·e1Tte, a prep.onder-ancia final da industrial' soobr-e a ,guerra . 

Os dou:~· movimentos, intellectua1 e p.ratico, com eififeito, de qoue 
se •encarregaPam successivame:nte os Gr.egos e os IR!omanos, de1pois 
d·e realizados na medida ,precis·a .d•as necess·id·ades, finalizaram p·or 
d.eterminar, entr:e taes povos, .o d·esreg:ramento do p.r•o•gr·e·sso, n·esses 
dous senol:id.o·s·, •pela ausen.cia .da e'V.oluçàb pr<o<pria ás ·atf1f.eições huma-
nas que só os 'P'O·deriam ·discíp.Jinar ·e coordenar, impri111írnd•o-lhes 
um d e&tino ,o;.ocial' ínconfun.drvel . 

Oouibe, pois, ·á iidade Mrédia, ·a cuja civilização s·e ·d·estinára a 
cultura. diPecta e especial ·d'O sentiment!O·, a gloria. da r.egener.açã.o 
indu~ ·úrial, 1qua111d10, para uneilílJ.or cumprk o s·eu destirno bislorioo, \ . 
houve de trans!forniar .a ac:tividad·e militar c1om1quista:dora em simph:!S 
·esta.do defensiv.o. · 

Arrefocido, assim, o ·esp1rito .guerr·eii'o•, p•·3ilas a'lternativas ele 
calma •e .de beHiJg;eira·ncia, caracteri-sticas d-0 :estad.o defensivo, •os mais 
nobres chef.es milifar.es pud•eram melhor apreciar, nos mürnentu~ 
longos d•e inacçã.o, 1goza1nd::::' as doçuras ,da <p'az na vida ·de !familia, ·OS 
grandes ben.,:e!ficio·s deco.rreJ11te:~ 1 do traiballho industrial e o val,o•r mo-
ra'l do·s s·eus a~entes mais 1cliriectos . 

Então .o .traibalhador, •que vivera aM ahi escraviza•d! D', sujeito a 
s·er vendid.o, mer-gu1had-o na mais ·desol'adàTa i•gnorancia, ·esttranlho wo 
culfo reli·gio0s10 ·e de·sip.rovid.o d·e todas as 1•elaçôe.s da vi•da d·e tfamitlia, 
foi grad•ativament.e adquirindo vantagens sooia.es, até cons·eguir a sua 
emancipaçãu .fina'l. 

·Hea1iz.ou, P'Or es·sa fó.rma , a Idade M!édia, a maior r·ev.olução .tem-
p.or.aa rr'egistrnda P'ela histo1,ia, •C.Om a tran~f.or-maçâo do ttraba.Jih·ador 
escrav.o p'I'i-meira·mente em s·er'Vo .e 1logo depo.j.g .em 101p·erario livre, fa-
zendo a·s·s·im surgir a clas.s,e prn1eotaria. 

Ao .me>•mo wmpo. ched'·es militar.es e tra.balthado:res, cuias apti:d•Ç>es 
esp·eciaes puderam 1ornar.-se entã·o a•s·si1gnal.a\da)S,. trarns1f.ormaram-l~1e 
em admínis·tra1d1ore:,, ·do·s .serviços, unbanios .e pura•es, estaibe1'eoendto~ 
·se assim a distincção .essencial entl'e a direcçãlQ .e .a .ex·ecüção mm a 
·qual jama·is seria p-ossivel ol'ganizar-se o tra'balho indus•trial. 
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4 - Compele áis gerações mod•ernas organizar o l'r(Jjbalho, de ·111!a®. 
tal, que fiquem ·gara11Jtido:S as co.ndiçõe·s . ma~eríaes <J.a existen-
cia de cada familia proletaria. 

Mas, inistitl:uido 'º' tra'1:1al1ho l'iv·r·e, p-or es·sa .fórrma, no Occid1ente, 
compete agora ás gerações mod•ernas, oom!O' ;primeir.o dever indecl'i-
navel, a reafrz.ação comp'1·ementar de um ultimo ·s•erviço ·que c•onsiste 
em .garantir para. a mas·sa iproleitaria, ass·im emianicipada, as condições 
indisp.ens•avei-s de •exist·encia. 

A1té enitão, com •eilifeito, emquanto isu1bsi:stiu, por uma necessida-
de sio'Cial irrecusav·el, o ·estad0 escravoerata, o t.raJbalhadior, oed•endo 
a .sua .J'iibe.rda de em ;troca da pi-.opria viid.a, a.Jih!ei-o a qualquer inte-
teresse ·s·ocial s·uip·erior, arrastava, 1rnb a tuteilla senlhorial do ·S·eu prto~ 
p1rie<tari•o, um a 1existencia sem outro d·estino 1que •O de ex·ec)lu:tar pas-
sivamen;te as ohr1gaçõ·es do seu o'fficio. 

!Ao homem livr.e piorrém, cahem, .como oons•eiquencia, no ·conjun-
ct-o ·d•o concur.>io C'OllecHvo, r·esponsaibiiJi.dades sociaes incornfundiv·eis, 
cuja .ef.ectividad.e .exi!ge, c•omo justa: retr.iibuição comp·ensadora, as 
g.arantia·s im1orra1es ·e materiaes d·e sua :propria v-o·da. 

A op.eiraçã'O completar, polr<tan:to, só se11á reafizada, •quando, de 
um lado cada um conhecer, c-om s·~gurança, o conduncto d·os· ·s.eus 
d·everes, pela educação, i:srto 1é, por uma preparaçã•o1 rnora1l, intelle-
.otual e .e pratica, · C'onv·enientemente :aiirigida, ·e, por outro Iado, quan-
do se iJ:wu'Vleir ·de nr.ganiza:r o :taibahho d·e tal' man·eir.a 1que, a cada ho-
mem livr.e, fiquem garantida~ as <eondições materia·es suf1f icientes ao 
cumpriment101 d.as oibrigaçõ·es, •por .es·sa d'órma, contrati.idas . ' 

üra, ü mais .elementar e immediato elos 1dev•e11,es socia.es •qque C'Om~ 
p•etem, ·em qualiqu·r tmpo, a um hoomm lbnr;e, consis•te na oI'ganizaçã.c> 
de uma lfami11ia, demen:to s-ociaI in:d•ivisivel, unico rp·ello qual cada um 
poder-sie~lrn incorpiorrar, de fa·cto á sociedade. 

Assim, desde logo s·e conclue que as condições materiaes, n·e-
c-e>•sarias e suff1dentes, não para .a subsistencia iolarda do opeirado, 
mas 'Para a de .cad1a d'a mili a prole1:a1ria, ·re.pre.s-enfam tarmhem 'ª justa 
medida das r·ec.Jiamações dos p.olbres •e das olbriigações s'Ocia.es dl()1s 
ricos, ·em nome dos supremos interess·es coUectivos." · 

IV - 'ÜOMBINAÇÃO PELA MORAL DOS DOUS ASPECTOS EXAMINA!)IO•S 

1 - A solução do problema da e:viS'tenda p1o:pular deir.)enldie da orga-
nização da f an1Jiilia prole~ct.ri!a, que normalmente se compõe d.e 
sete miemb1~01S. 

O dupJ'o ·exame, esfatico, re dynarmico, rpr-ooedido até · arqui, con-
du7. a consi-d·erar a soluçãü do pTuíblema da existencia p'O'pul.ar sub-
or-cHnada, sdbretudo, aOis• principi:o1s 1qne r.egulam a ür.ganização da 
familia prooJ.etairia. . 

O estudo das condições da rexistencia r.ev.elou, ·c·om eflfeito, p·ela 
instituiçã.o .dos capitaes humanos, o d·eS·envo lvimento ·exprc·n taneo da 
vida de familia, como hase conectiva., fundmfo no principiü de que 
ao :ho.mem oomp.efo sustentar a mulher. 

O exame da .ev·orluçã10. social d•a actividade, po1r outra parte, fi-
nalizou por determinar áis geraçõe·s mod·erna1s 'º -d·ever de organizar o 
traibalho industrial, porrém, de fórma tal' ·a se garantir as ·condições 
d·e existencia de ca:d•a !familia prolefaria . ' 
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Os dous aspeotos c•oncorr·em püi·s, e, a5sim, a d<eterminaç.ã'O das 
cmidições :materiaes da .exi·stencia p.01pular fica logicamente dep·en-
den.Uo do exame da organi~ação da famiilia proletarfa, pll'oced1ido, de 
um lado, .quanto ao numero médi10. d·os memlhros •que a compõem, .e, 
por outr-0 1'ado, em relação á n.atu11eza dos s·e:rviços que a 1c·ada um 
deUes comp·ete r·e·alizar. 

Ora, a .familia oon!stituindo mn ·simple,, elemento s>0ciail, 1,arti-
cipa d•a natureza c101rr.es•pond1ente .a ·es·sa ·existencia ·ooUectiva, ·e, 
assim, a sua composição, corno a da1que,Jfo toclo, teriá de sa:tisfazeir aos 
<fous principios n·eoes!,•arios de solLdarie·d.ad·e e d•e continuidad·e. 

A solidadeda.de ·é re·presenita.da na !familia pek1 par fllnd.lmenta·l, 
marido 1e ·esp101sa, ·e a C'Ontiimi.dad.e, «~·orn o !futuro, pelos filhos, ordi-
nariamente .em numero de tres, e, oom o passado, pel.o casal consti-
•t.uid•o dOI;: paes do 1cihef.e roes.pectiv.o. 

Então normal'miente a familia proletaria c-0mp'Or-se-ha de sete 
membr·o•s, dassitficad·os em tr·es g1-.upo~ 1diirf1f.e·rente·s, •que ,r.epresentam 
.resp·edivamenlle -0 pr·esenter ü pas·sado .e o ,futuro, cuja re·gular c.om-
binação póde uni ca1menite gara-ntir g con101óencia de taes ass•ociações. 

2 - Os deiv.eres qUJe coppete.1n a cada memb.ro d.a famUía, estão s.iib-
ordíandos á co·nstítiríção si,01ciocm1fica, q.ue exige, quatro serviços 
necessarios: o J;rimeiro, moral, destinado á mulher, o segundo, 
ínteiUectual, ao saccrdocio, \e os out•1101s 1aozvs pmU.cos, u mde di-
recção, ao patriciado, e outr'O, de execução ao p11oletaríadu. 

A ap1reciaçã·O, ·en1tretanto, dlo•s dev.e·res que competem a cada 
membr-0 da tfamilfa, assim c-onstituida, e·stá suibordinada ao p.révio 
exame da c'Omp.osiçãio ,geral da· ·SOÓe·d•ade. 

Ta1l classificação, basea-s·e, moralmente, nas .aptidõeis· d.e cada um 
a melhor re·pr·esentar a humanidade, cornf.orme o g·ráo de sympafüia, 
e, inte.Uectualmeni·e, no princi'Pi-O da .g.eneral1d·ade de·criesoe·nle, i..soo 
é, da oonver1gncia univrsal' para a UÍtd!ade -ou para a synthe·se, que 
prnside a insitituiçã·o d·a :Stérie das existencias reaes, da qua-1 a !l:iie-
ra·r~hia ihumana eoonstitue o 1wolon1gam1ento iterminal. 

Os dous 'Princitpi101s, que ooillcid.em, pn11que a syn·the·s·e só se r·ea-
liza . pela symp.atlhia, eri.gem logo, como primeira 1haS1e da •constituiçã.o 
social, a diMincção dos sex•o·s, onde as mulheres, d<0tadas ·die maior 
a-t1feiçáo, 1oiccupam a p.rimeir·a ordem;· oomo r1epres•enitan<l:es esp·eciaes 
da humanidade, ·de •quem •OS homens s·e ·C'onstituem em si.mpi<es ·e di .. 
11ectos ·servidores. 

o~ serviç<D's r·ec1'arnados p·ela humani·d•ade são, ·entretanto. d·e or-
dem •eoUecüva, pol'ém, a sua r·epr·e~entaçã.o é de natureza individual, 
·e, as·sim. olhada s•oib <ta1l as·p·e-oto, a· di'Visã'O binaria det·errnina log.o a 
distincção entre a vida priv·ada e a vida plllblica, d.estinand•o ás mu-
llber.es o unico r·ecinto da prhneira e reservando a·os homens o ac•c.eis·-
so para o c-onjundo da segunda. 
' Assim, as mulheres não con·stituem, de fa cto, uma ('.]::isse social, 

porque cada uma, como centro de convergencia e coordenação éle 
sua familia, representa individualmente a humanidade, para exer-
cer sobre os homens a sua influencia espiritu al, de modo a lhes 
inspirar as disposiçôes mais convenientes ao seu destino publico. 

Mas, os serviços collectivos são rle natureza theorica ou de or-
dem pratica. o que exige, entre os funccionarios respectivos, uma 
p'rimeira sub-divisão em duas classes, ·especulativa e activa, para 
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separar o sacerdoci.o, a quem compete interpr etar as leis sob ·cµj-o 
imperio vive a ·humanidade, ela massa popular, a cuja encargo fica' 
cónfiada a sua providencia material . 

,. Os s·erviços ele ordem pratica comportam finalmente, uma nova 
sub-divisão, para se clestinguir, · em qualquer trabalho humano, a 
direcção ela execução, ou -o patriciado elo proletariado, em que, o· 
pdmeiro condensa, pela vontade, o conjunto da vida -objectiva e o 
segundo r·evela, pela acção, o poder material de que dispomos na 
luta permanente entre -o impéri-o da fatalidade e o da necessidade. 

Convém observar que -o ultimo elemento da hierarchia huro.ana, · 
d~ mesma fórma que o primeiro, não comporta divisões nem consti-
tue uma classe propriamente, porque se deve olhar o proletariado' 
como o meio geral de onde surgem as duas classes especiaes, espi-
ritual ·e patronal. · 

3 - A diff erença enfl'e as duas f órmas, politica e moral, da consti-
tuição domestica, resume-se na distincção da natureza da in-
flizencia feminina sobre o homem, materna àa primeira, e, na 
segunda conjugal. 

Deste exame do .caracter proprio a cada um dos elementos so-
oiaes resulta, como ·consequencia, o conjunto dos deveres que lhes 
oorr·espondem individualmente na vida de familia, cuja constituição 
geral comporta logo a divisão dos dous poderes, espiritual, perso-
nificada na esposçi, assistida cpmplementarmente pelos velhos, e 
temporal, da privativa competencia elo marido . 
· Da separação dos dous poderes, assim determinada no governo 

dom estico, decorrem os dous modos distinctos da sua propria 
c'onstituiÇão., um politico, quando a familia r eferida á patria . é con-
siderada f'.O mó h::i.se essencial ele acção; outro, moral, quando re-
f~ricla á humanidade, é sempre olhada como centro p·ermanente e 
normal de educação. · 

Estes dous modos combinam-se, entretanto, sob a assistencia ir-
recusavel da moral, quando se considera a vida de familia desti-
nada a desen'l'olver o ascendente da mulher em relação ao homem, ' 
p·or.que tal .dHfer·ença se resume, então, em distinguir a natureza da 
influencia feminfoa, essencialmente materna na constituiçãq política 
e ·Sobr·etudo conjugal no outro caso r eferido . 

Estranha a qualquer trabalho exterior, a mulher só se 'inicia, 
~om effeito, na cxistencia civica, após o casamento, através do seu 
marido, que a faz gradualmente apreciar, mas cu.ias melhor·es re-
acções só SP, podem verificar, portanto, sobre os filho:; . . " 

Então, a influencia materna, sob a ·qual o homem; na idade pr'e- . 
servada das emoções activas, desenvolveu seus melhores sentimentos, 
dev·e prolongar-se durante sua vida publica para bem o dispor ao 
exercicio das funcções que, no concurso collectivo, lhe forem des-
tinadas. 

Garantido, assim, o deseiwolvimento da veneração, pela ascen-
dencia materna permanente, o homem, sob a influencia conjugal, 
cultiva os outr-os sentimentos, do apego e da bondade, que com-
pletam a su a educacão moral, pr·edispondo-o a melhor encarecer o 
conjuncto elas virtudes, como a desviai-o do mal e conduzi!-o só-
mente á pratica do bem. · 
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. A' esposa compete finalmente a mais importante e a mais dif-
ficil das funcções humanas, com o dirigir a educação moral e es-
thetica rlos filhos, cujo desen"olvimento, para os preservar, pelo as-
cendente i:Jo altruismo, de quaesquer desvios contrarias ao nnico· 
destino. coUectiv·o, prolongar-se-ha através ela instrucção inteUectual 
e da complementar aprendizagem pratica . 

4 A educação 1.miversal deve ser primeirrunente moral, depois 
estlietica, em seguida theorica e finalmente pratica 

. A educação, ·entretanto, ele accôrdo com as condições a que 
deve satisfazer o nosso organismo individual e collectivo afim de 
s·e adaptar melhor ao meio ·em que vivemos, tem por objecto o di-
rigir, nesse s·entido, a preparação dos tres attributos, moral, intel-
lectual e pratico, que constituem a nossa natureza, mas de fórma a 
subordinar os dous ultimas ao primeiro, para garantir os de91:inM 
sociD·es que ca racti~riuim unicam.ente a vida humana. 

· O problema da educaçã·o, portanto, só poder-se-ha solucionar, 
sob o ascendente directo do altruísmo, unico capaz, conforme o 
exame estatico, de realizar a unidade necessaria, individual e coJ.-
Jectiva, constituindo-s·e, para cada caso, em arbitro supremo da con-
ducta, . privada e publica, do individuo. 

O sentimento, porém, objecto da ,pre\paração moral, pbr seu 
caracter synthetico, como séde central e necessaria da unidade, só 
poderá comportar uma evoluçã.o individual, ao passo que os conhe-
cimentos theoricos e praticas resultam de uma · cultura collectiva. 

Assim, a educàção expontaneamente decompõe-se em duas pha-
ses principaes,. uma privada, affectiva e esthetica, que se deve reali-
zar, .Portanto, no seio da familia, sob a oresidencia materna, que 
melhoI' r epresenta o sentimento; outra publica, intellectual, dirigida 
pel.o sacerdocio, destinada á instrucção systematica, de natureza en-
cyclopedica. 

A estas duas phases principaes da educação, moral ·e intellectual, 
succede-se um periodo complementar, relativo á preparação da acti-
vidade. por um livre ensaio pratico, destinado a revelar as aptidões 
individuaes para o fim de fixar a profissão de cada um, no con-
curso do trabalho collectivo. 

As duas ,preparações, intellectual e pratica, ·crue se succed·em, 
após a ·educação moral, exigem, entretanto, a vigilancia domestica, 
continua, para se manter o predominio p·errn anente do altruismo, 
com ·O se garantir a subordinação d·os pensamentos / e dos actos aos 
sentimentos que lhes correspondem. . 

A educação privada. sempre de caracter expontaneo, sob a as-
sistencia materna immediata, dividir-se-ha tambem em duas partes, 
uma puramente affectiva, destinada á primeira idade da criança, 
e outra, onde essa preparação será, além disso. acompanhada de 
exercicios estheticos convenientes, por onde se lhe revelem as me-
lhores creações da arte humana, familiarizando-a c.om a poesia, a 
mais geral, e com as duas especies mais importantes, a musica e 
o desenho. ' · 

A educação af,fectiva, na primeira ·idade. a que mais dfr.ecta-
mente influe sobre o conjunto da vida do individuo, com o fundar 
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a sua moralidade, incutindo-lhe princ1p10s que o acompanharão até 
a morte, consistirá em desenvolver os s·entimentos da veneração, do 
apêgo e da bondade, acompanhando-se os actos da criança e apro-
veitando-se os menores incidentes da vida de familia, para modificar 
ou aconselhar, em cada caso, a sua conducta, de accôrdo com a 
melhor inspiração do amor. 

Além disso, nessa idade, respeitar-se-ha a evo~uçâo expontanea 
da criança na apreciaç.ão dos ·seres ·que a rodeiam, apenas lhe fa-
z.endo observar, com ·solicitude e opportunidade, o caracter tran-
sitorio das hypothes·es, por essa fórma, concebidas . 

A preparação ·esthetica, em seguida, melhor desenvolve e es-
tende os sentimentos affectivos da criança, fazendo-a apreciar, com 
o conhecimento das principaes linguas do occidente, as grandes 
producções da arte humana, pelas quaes se lhe revela a humanidade, 
ele que a imagem materna vem logo a constituir a personificação 
irrecusavel. 

5 - A instrucção p1iiblica 1"Cl~1.1me-s~ no ensino da moral, cujc co-
nh·ecin'tiéi.nto exige, como contd'içãJo preip,ara~o.ria, o esmiJ.o PJ"é-
vio do mundo, do homem e da socied'ade, d1e onde 11esulta a 
hierarchia encycloped-ica. 

Mas, termin ada ass;m, soib a assistencia materna indisp·e·n{lav-el, 
a .educ1ação rnnra•l .da criança, t anto a1f1fecti va como esthet1ca, é ne-
cessario em · seguida completal-a pie'}a instrucção encydop·edica, de 
natUJreza intellectual', ministrada em cursos puiblicos. 

'A .missã·o da intJelligencia consist·e, sobretudo, d:e •accôrdo com as 
suprema~ exigenc1ias sociae·s, a que ella está subordinada, .em ;pro-
curar •conh<e·cer .a ·natureza do homem, ·paria o .fim .dle melihor ada-
pta.l-a ao seu unico destino collectivo. 

Assim, o estud·o da moral, ·como desde os tempos p1rimitivos, r·e-
sumil'á, para s.ewipre, o suppemo domin.i·o .da razão, de •que todos os 
demais assumptos a[penas constituem .especu1ações preparatorias e 
fundam<entaes. 

O homem, com elf\fieito, está suibo·rd'inado necessariamente á hu-
manidade, .d;e tal maneira 1que1 os attr:iJmto.s superiores da sua natu-
r.ezia só se manilfe.stam e se d1e•sernvolv•em ao s•erviço dessa existencia 
collectiva, oUJjo conhecimento, entl'etanto, depende, por sua vez, do 
me' o em .que .eUa exieTce as suas acções e· da organização peculiar ao 
ageP te 1que, ·em co nj-unto, a constitue . 

· Então, o ·estudo dia moral, ~xigin1d10, como p1ieamibulo .impres·cin-
div.el', a apreciação da existencb socia1 <que, prnr ·s·eu ]ado, se baseia 
no ·ex.ame da nossa condição 1ext-erior .e do nosso organismo indivi-
dual torn·a necessarfoo conh1ec'irnento ip1révio das leis que r·ege!'ll o 
mundo, o homem ·e a sociedade, ip;a,ra ·se determinar a influencia per-
man•e nte dellas solbrre as •que são prnpri.as ao s·eu dominio espe·cial. 

.Ass·im a instrucçã•o publica só tornar-se-[ia completa e efüiciente, 
quando \for .s.vstematicamente m1inistrada, desde a .mathematica até 
a moral, para ond~· .conveT•g;e o oonjuncto tmivers1al düs conhecimen-
tos scienti.ficos do !homem, fazendo, püréim, escal:a, na ordem precisa 
de aseoendencia p-elos dominios da ·astronomia, da plhysin., da chrmi-
.ca, da ibfofogia e da S>o·ciologia . . 

Mas o e.s tudo d•e·stas sete sciencias, assim enumet"adas, qev.e ser 
necessariame·n te precedido do conlhecimento de um grupo mais 
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abstr.acto e mais universal de leis, que dominam to·d1as as outms mais 
especiaes, por se institui:rem de modo independente da própfi.a na-
trure-za dos pihenomenos. 

Este grupo de l•eis, systematizadias 1por Augusto Comte, .constitue 
o domínio da philosophia, primeira, ,que tem como preambulo a 
theori.a geraJ ·da abstracção, p1ela quar .a criança inicia, soíb a direcçãio 
do ·sac.erdocio, a educação da sua int·e-lhgencia. 

O estudo ,final do hom3m, po.rém, determinando, assim, um longo · 
circuito de preparações, ·exiige, a1ém dos cuidados esp·eciaes .do s.a-
cerd-ocio a vigilancia matenrn permanente, par·a garantir a prepon-
1d:erancia do altruísmo, com o manter na .criança -o ponto de vista do 
destino siempre mo1,al de taes ensinos e evitar as divaga,çõe·s pr.eju-
·diciaes d ·::)J intelligenc:ia, ·quando 1se desvia da sua subo'rdinação ne-· 
cessaria ao sentimento. 

6 - Para garan1tir a inullzer iw exerc.icio das suas funcções espiri-
tuaes cabe ao homem, po·r seu unico t·rabalho, prover as necessi-
dades mate1-iaes de sua familia 

IO exercício das !funcções ·espirituaes, assim re·se-rvadas á mulher 
na vlida de familia, •exige, entretanto, para seu exito compileto, .a in-
teira independencia feminina com a sua libertação de qualquer tra-
balho extiirior. 

Tal condição torna-,se 
pações á1mbiciosas, sempre 
nham a turvar a ter·nura 
missão. 

mesmo irrecusavel para que as preoccu-
dese.nvolvidas pela vida activa, não lhe ve-
indispensavel ao cumprimento dessa sua . . 

lCabe, 'Pois, ·ao· esposo, como obr1gação ele·mentar, prover, com 
seu unico trabalho, ·ás 1Uecessida1d;es materiaes d.a sua famlilia, de modo 
a se consolidar assim a i;ssociação domestica com a suprema consa-
gração da dignidade feminina. . 

O problema da existendia popular ou da orga1niização do traba-
füo, nesse caso; p·ara attingir a altura de uma solução humana, deve-
rá aüender, como primeira condição inilludivel, a tal necessidade, 
de cuja satis.fação dependem me.smo as un.icas garantias collectivas. 

7 -As tentativas de organização do trabalbo resumiram-se, até 
· agora, em se p1•ocurar centralizar a i1nldustria em um só povo ozz 

re.f eril-a ao proletariado universal. 

·Mas, até agora, as tentativas rea1iizadas no se·ntido de se impri-
mir ao tr::i.haiho um caracter qualquer d e orgamização resumiram-se 
em se pn>'curar centralizar a industria em . um :só povo 'OU ref.eril-a 
ao .conjunto do 'Proletariado universal. 

$urgiu, por essa .fórma, no pri:meiro caso, a idéa do industria-
lisriJ.9 nacional, pela qual duas ·nações occidentae~ ·em épocas diver-
sas, tentaram reproduzir, sob um outro aspecto, o caracter cívico 
dos antigos, .substituindo apelllas o ascendente mill:tar p elo predomi-
nio industrial. 

1Essas te·ntativas, e a coíl'seqilente política colonial que se esten-
deu tambem ás demais nações do cont'nente, exigiram, ~ntretanto, -o 
esta1belecimento pe1,ma1n ente dos exerci tos, para se conservar o regi-
men da guerra, al:(ora subordinado ás pretenções da industria, como 
Uliico meio garaintidor de tal domínio 7 
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Taes pretenções, porém, não lograram tr\iumphar, em uma das 
nações, porque o isola·nrnnfo territorial e o ascendente . aristocrata 
foram abafados pefo espirita .J,iberaJ predominante, •que j1ámais per:-
mitti'u, nesse sentid·o, a concentração pas~Cva de esforços exigida, na 
outra, p01~que uma ·colligação quasi UJniversal de povo·s ieonseguiu des-
truir, em vi•gorosa e perseverante de;fonsiva, o seu poder militar 
ameaçador. 

!No outro caso, os pobres insurgt:dos ·contra os ricos, co·nside-
rando-se não como a ba;;e, mas como o iproprio ob~ ·ectivo da activi-
dade collectiva, 'pr-eten'deram por sua vez o dominio s·enihorial dos 
eapitaes humanos, para systematizar o trabalho por uma completa re-
forma social. 

Esta pretençáo, mal:s respeitavel que a primeira, embora igual-
mente vicio·sa, exerce, desde muito, baseada no primcipio da sobera-
n.ia .popular e sob 1fórmas di1ftferentes, seu asceinidente perigoso sobr.e 
~ massa proletaria, ameaçando, com o e.goismo de uma classe, •a dis-
solução to1al da sodiedade. 

As tentativas, porém, nesse sentido, virão sempre a fracassar, 
porque, v·encildia a resistencia patronal, o regimen i1nconsistente, en-
tão victorioso, 1determill1•ará logo, entre os dliversos elementos pro-
letarios, divergencias sem conciliação. 
·· A differença entre os dous casos, que ainda exemplos recentes 
renov·aram ·com as mais dolorosas co:n.se·quencias, consl:ste, .em que 
em um se procura trans·portai· para uma class.e o dominio oppressivo 
que no outro s·e re·s•erva ao conjun'Cto de um povo excepcional. 

S - A organ!ização do trabalho requer o exercicio da actividade col-
lectiva e altruista, que constitiiirá a associação universal, mas 
cuja efficacia exige a <Jo.ncentração dos capitaes e a . sua livre 
transmissão pela facnldade de testar e de adoptar 

A organ.ização ·do trabalho, euitretanto, como o exame da historia 
nol-o revelou, só havePá de ter Jogar, após a irrevngavel extincção da 
guerra, sob o re.gCmen industrial e, portanto1 paciifiéo, quando a 
actividade, além ·de collectiva, assumir fr.a·ncamente um .caracter ai-
truista. 

Nas i•dades pr.imitivas, quando instituida a .fami.Jia, fôra neces" 
sario ·organizar •a patria, houve de se recorrer, para esse fim, á a.c.ti-
v!.'ld1ade mi.Jitar. unica capaz, ao tempo, de co1ngregar esforços conve-
nie.ntes, em virtude da sua natureza mais synthetica, por se referir 
directame1n:te ao homem, ·centro irrecus·avel da unidade. 

!Esse meio, entretanto, facultando a cada nação, pelo dir·eito da 
força, a prnp-ondeTancia sobre as oufoas, ateiou, entre ellas, dentro em 
pouco, o ~spirito das .guerras, provocada,s por umas, para conse·guir 
.aqueUe preldominio, necessariamente unico, sustein tadas por outras, 
para resistir á sua incorporação forçad.a ao pretendido nucJ.eo. 

A·ssim, o regli men m.il.itar despertando, por seu proprio desHno, 
a rivalidade e a discordia entre as nações, jámais conseguiu .co1ngr.e-
g.ar os povos por qualquer sentimento de fraternidade . 

. lA. activ.irlad;e industrijal, ao contrario, sem conter um principio 
coordei11ador immediato, por · S·e referir á ordem e:x;terior, caracteriza-
da pela idispersã-o, persistiu por longo tempo encerrada 1no penimetro 
domestico, entregue aos cuidados pessoaes, para .surgir, porém, mais 
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larde, como v.erdadeira força social, unica capaz ld:e provocar a con-
vergencia das nações para a sua assodação universal. 

Só a actividade mi.litar haveria de organizar, ao tempo, a patria, 
pe1a cooperação que determinava, of!l'ensiva ou de>fensiva, mas em 
todo ·caso hostil aos outros povos; porém o regl:me•Ii i1ndustrial fará 
surgir, ·émfim, a huma•nidade, ligando pefo commum trabalho tüld;as 
as nações, com o determinar ·entre ellas uma repartição de officios, 
para as olhar e cqordenar como as differentes classes de um só 
povo. 

IRef.eridºo, assim, á especl: e ihumana, sem predilecçõe.s de classe 
ou de nação, logo o d·estino do trabalho consiste, sQlbretu1do, para 
cada geração, em preparar os elementos com ·que a segui1nte haja de 
melhorar as suas comdições. 

!Nesse s·entido, o dev·er con.sistindn em se •garantir, pelo r espeito 
á aprnpriação pessoa'!, livre e responsavel, a conservação e o au-
gmento das riquezas, S·erá, antes de tudo, imprescindível, para a 
organização do trahailho lnldiustrial, ma1nter a distincção entre os dous 
serviços, de direcção e de execução, regulando-se as relações moraes, 
entre o patronato e o proletar(ado. 

Basta para isso que o conjunto da educação estabeleça, ·entre 
as duas classes, .como mutuas disposições habituaes, de um lado, o 
devotamento do patricia1d:o, com a garantia de uma justa segurança 
da existen.cia materiia1 do.s proletarios, de outro lado, a veneração, 
por parte destes, aos ~n ·carregados de um serviço de ·cuja realüação 
lambem depende a felicidade inldiividual .e ·collec1:iva. 

No ·domínio político, a plena ·e.fficad.a do commando exige, em 
nome dos proprios .interesses cO'Hectivos, que se rodeie o patriciado 
das garantias necessarlas á concentração da autoridade e ida ri•queza, 
até os limites pr·ecisos de uma gestão real e r ·esponsavel. 

A1ém disso, a comtiinuid acle da acção industriaI logo proclama, 
como condição lndispensave.J, a Kvre ' transmissão das riquezas col-
lectivas, por parte .dos seus 1depositarios, baseada em uma plena con-
fiança p·essoal, pe1a faculdad·e. ampla de testar e de adaptar, salvo as 
restricções de uma jusfa solicitude para .com os herdeiros natur•aes. 

9. - As garantias materiaes da vida de familia exigem a apropriação 
do domicilio, o salario médio do seu chefe, calculado como con-
dição indispensauel de existencia e a restricção das horas diarias 
do frabalho 

Rodeado, assim, o capital, das garantias, políticas e moraes, in-
clispensaveis ao seu destino proprio, competirá ao patriciado, como 
um dever, indeclinavel, provêr os meios de acção e nutrição do:; 
agentes ao seu serviço immecliato, de accôrdo com os precisos en-
cargos sociaes de cada um. . 

A .existencia material das familias proletarias deve repousar, an-
tes de tudo, na posse do que exclusivamente as serve, como o domi-
cilio e os objectos exigidos .pelo .serviço domestico continuo, o que 
mesmo melhor consolida o estado sedentario proprio á humanidad·e. 

A apropriação, até este limite, exerce, com effeito, uma influen-
cia moral directa sobre o conjunto da vida de familia, porque o do-
micilio ligando-a ao sólo, e a todo o seu passado, garante, pelo ha-
bito, através das gerações, a fixidez dos sentimentos, dos pensamen . . 
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tos e das relações praticas de 'toda a natureza, predis'pondo-a melhor 
á disciplina. 

Em seguida, a determinação razoavel do salario médio, de ac-
côrdo com o conjunto das despezas de cada familia proletaria, vem 
completar o exame das medidas materiaes garantidoras da existen-
cia popular. 

Para tal fim, o trabalho humano, -olhado como gratuito, só com-
portando, de accôrdo com a sua natureza, por uma justa recipro-
cidade, o s·eu valor moral equivalente, deve então o salario ser. con~ 
siderado, de c-onformidade com o seu destino proprio, apenas como 
meio de acção e, sobretud-o, como condição necessaria de existencia. 

O calculo das· desp·ezas proletarias será sempre baseado, como 
o rlas duas outras classes sociaes, sacerdotal e patronal, em um S()~ 
brio regímen alimentar e nos habitos geraes de economia, de accôr-
do com os deveres de cada geração, cujo trabalho é. sobretudo des-
tinado a conservar e augmentar os capitaes que irão servir de bas(· 
material ás gerações futuras. 

O regímen altruísta, sob o qual se constitue a final sociocracia; 
facilita a realização de taes objectivos, porque o balanço .cerebral 
das despezas demonstra leigo que os instinctos pessoaes, sobretudo 
o nutritivo e o sexual, porém, tambem o dO orgulho e o da vaidade, 
são sempre mais dispendiosos do que os sociaes, então preponde-
rantes. 

O predomínio social do altruísmo arrasta como conseqtiencia ;; 
eliminação radical dos habitos do luxo e da intemperança, tenden-· 
tes em qualquer sentido, ao abuso das riquezas collectivas, além dos 
prejuízos da sande, moral e corporal, demonstrando que as satis-
fações exaggeradas dos instinctos pessoaes, por parte dos adminis-· 
tradores da fortuna publica, impõe a outros injustas privações. 

Mas, de accôrdo mesmo com a sua natur.eza, seu destino, e o 
estimulo individual imprescindível, o salario será sempre decom-
posto em duas partes desiguaes, uma fixa commum a todo .o opera-
dor, outra proporcional ao producto da sua actividade. 

Além disso, as relações moraes indisp·ensaveis, operadas so·bre 
o hom,em pela vida de familia, exigem que no seio· della possa o 
proletario retemperar habitualmente, oom o exemplo e o exercício 
das virtudes, as melhores disposições ao seu destino publioo. 

Então o dia, para tal effeito, deverá ser dividido em tres par-
tes necessarias, uma destinada ao convívio domestico do homem, 
outra ao seu repouso corporal e a terceira, emfim, ·empregada n•) 
concurso do trabalho collectivo. , 

Este principio indispensavel da intermittencia do trabalho in-
dividual concilia-se com a continuidade necessaria da acção indus-
trial, sem o n'l:enor sacrifício collectivo, pelos meios usuaes do re-
vezamento das turmas proletarias. ,. 
· Assim, a restricção das horas do trabalho individual' deverá ser 

ainda completada, oonforme os costumes ou as tendencias uni:ver-' 
salmente consagradas, pelo di-a de descanço semanal e por um pe-
ríodo conveniente de férias annuaes. 

O producto do trabalho em nada diminue com a restricção por 
essa fórma, do tempo que lhe dedicam o~ seus agentes mais directos, 
p01•que a introducção das machinas, destinadas, na industria, a sub-
stituir o esforço physico do homem, mas sem dispensar o concurso · 
da sua intelligencia e da sua vigilancia, permitte uma compensação 
realr pesse sentido. 
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V - CONCLUSÃO l>E ACCÔRDO COM O PRESENTE 

i - Compete ao Governo no presente, promover, transitoriamente, n. 
diffusão do ensino primaria, visando sobretudú a preparação 
conveniente da mulher, organizar a assistencia publica domici-
liaria e instituil' pensões que garantam a ·existencia dos desam-
parados de quaesquer apotos domesticas 

Deduzidas, por tal fórma, do conjuneto do passado humano, a:;; 
condições normaes da organização do trabalho industrial, o nosso 
estudo, entretanto, só será completo com o estabelecimento de um 
·regimen intermediario, de caracter transitorio, instituido de accôr-
do com as irrecusaveis exigeucias do presente. 

A victoria do altruismo, com effeito, sob cuj.o imperio tornar-
se-hão praticamente realizaveis as condições de que dependem as 
soluções normaes das modalidades diversas do problema humano, só 
terá logar após a livre aceitação da unica doutrina que o conseguiu 
instituir, coordenar e systematiz.ar. 

Tal doutrina porém baseiando a regeneração humana, na iprévia 
reforma radical das opiniões e elos costumes, erige logo a educação 
em primeiro dever elementar, d·e cuja effectividade depende o exito 
real dos resultados, em qualquer sentido. ' 

Examinando-se, assim, o conjuncto actual da situação, já que o 
symptoma predominante da anarchia se revela, sobretudo, pela des-
ordem das intelligencias, decorrente ela ausencia completa de prin-
cípios fixos e communs, cuja aceitação geral unicamente póde de-
terminar de novo a disciplina, logo os supr·emos interesses collecti·· 
vos exigem, por parte dos governos, as condições de rigorosa impar-
cialidade, nessa direcção, de modo a se favor·ecer a livre elaboração 
e consagração de qual-quer doutrina que corresponda a ta? objectivo. 

Para esse fim, cumpre ao poder politico, ao nivel das necessi· 
dades do momento, encerrar-se escrupulosamente dentro elas suas 
unicas attribuições materiaes, facilitando a solução religiosa do pro-
blema humano. com o abandonar •O dominio das consciencias á livre 
concurrencia de todas as doutrinas, sem sugg.estões nem predilecções 
officiaes, até surgir, emfim, com a victoria de. uma dellas, a verda .. 
deira disciplina humana. 

Só assim, depois de organizada a· opinião publica, livre e res-
ponsavel, por um systema conveniente de educação, uniforme e uni-
versal, dirigido e applicado por um mesmo poder espiritual, poder{; 
o seu irresistivel predominio determinar tambem, corno consequen-
cia, a reforma das instituições sociaes, no unico sentido de attender 
ás necessidades collectivas então preponderantes. 

Assim, a questão proletaria, que se resume, como já o reconhe-
ceram todas as doutrinas regeneradoras. tanto communistas como 
socialistas, no duplo problema da educação normal e da organizaç.ão 
do trabalho industrial, só será systematicamente resolvida quando fô1· 
a segunda parte precedida pela .solução completa da primeira. 

SenéÍo, por essa fórma, em resultado do exame procedido, o pro-
blema da organização do trabalho, de natureza universal, só compot-
tavá, 'Pür iss·o mesmo, soluções t!amibem univers.aes, .fóra d.a C·ompe·-
teucia, portanto, e da esphera de acção de qualquer pod·er politico, 
por ser assim o assumpto de ordem exclusivamente espiritual. 

Entretanto, a ausencia completa de qualquer doutrina,' que pu-
·rlesse exercer hoje no Occidente o dominio geral das consciencias 
parfl determinar, entre patrões e proletarios, princípios fixos e nni-
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formes de conducta, de accôrdo com a prévia discriminação dos seus 
deveres mutuos, aconselha e justifica a intromissão politica no as-
sumpto, mas de fórma a se encaminhar pacificamente as justas re-
clamações dos proletarios, por urna série de acquisições parciaes que 
os costumes já vão universalmente consagrando. 

Antes de tudo, ·encarando-se o aspecto mais fundamental do pro-
blema proletario, a educação, decompondo-se em moral, ou domes .. 
tica e intellectual ou publica, só esta ultima deverá ser interdicta aos 
governos, pela multiplicidade dos feitios doutrinarios ·que hoje po-
deria comportar . 

A primeira parte, entretanto, olhada pela face esthetica, redu-
zida ao ensino da leitura, do calculo, do canto e do desenho, que 
constitue o que se denomina a instrucção primaria, é sempre homo-
geneamente ministrada, sem mesmo poder determinar, por sua natu-
reza, nenhuma divergencia. 

Então, a insufficiencia actual dos conhecimentos estheticos e 
theoricos da mulher, que a impedem de assumir, desde já, a presi-
dencia da educação completa em cada lar, ·exige, como primeiro de-
ver indeclinavel dos governos, o diffundir a instrucção primaria por 
todas as classes populares. 

Tal ensino reduzido aos termos indicados, deve ser · pelos go-
vernos diffundido, já directamente, instituindo-o como um serviço 
publico transitorio, }á por um auxilio efficaz ás emprezas privada~ 
que se estabelecerem com esse ohj.ectivo. 

Além disso, cabe igualmente aos governos temporaes, cujo desti-
no consiste em coordenar todas as forças disponiveis para as dirigir 
ao bem da collectividade, o ·estabelecer o serviço de assistencia me-
dica domiciliaria, garantindo, assim, a todas as familias os recursos 
indispensaveis ao tratamento dos doentes no proprio lar domestico 
e o conservar os hospitaes e asylos exclusivamente para o abrigo do> 
d:esamparados. 

Mas, os supremos interesses sociaes, ·exigindo, além disso, o am--
paro e a protecção ás mulheres, aos velhos e aos invalidos, de fórma 
a ficar garantida, em qualquer hypothese, a organização da familia 
proletaria, com o preenchimento das condiçõ-es de sua existench 
material, competirá ainda ao poder .politico instituir, nesse sentido, 
as 'Pensões aos d·esamparadors ,.de apoios dom·esHcos iqrna•esquer . 

2 - Não devendo o Governo intervir dil'ectamente na organização 
do tmbalho para assegurar a todo o proletariado as condições 
/'undamentaes de vida, cumpre-lhe fornecer o e::cemplo regerte-
mdor,. adaptando taes medidas relativamente cw opemriado ao 
seu seu serviço 

Além disso, compete aos governos temporaes, no dominio lio 
trabslho collectivo, salvo o respeitÓ escrupuloso aos principias da 
liberdade industrial, intervir discretamente nas lutas que s·e houve-
rem de travar entre as duas classes, proletaria e Patronal, para re-
solver gradualmente e provisoriamente os seus conflictos, com o · 
adoptar as :rn,edidas que os costumes forem consagrando . 

Antes de tudo, convem observar, como suprema condição, que 
taes conflictos, baseiaclos no principio da independencia ·e elo con-
curso ou ela livre participação ele cada um a actividade collectiva, se 
devem reduzir, nos casos excepcionaes de concr·etização, a unica re-

. cµsa do trabalho, sem nenhuma tentativa siquer de viQJencia, 
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Assim, járnais dever-se-ha considerar a gr.eve como um direito 
proletario ou patronal, senão como um recurso excepcional, de que 
uma dessas classes póde lançar mão para melhor lembrar e · eviden-
ciar junto da outra a importancia do seu concurso proprio, a jus-
tiça da causa que pleiteia e á necessidade da sua urgente solução em 
nome dos interesses sociaes. 

As intervenções politicas, entretanto, já podem attingk entre ou-
tr:as medidas ás que. se referem ás oito horas de trabalho diario, ao 
dia de descanso s·emanal, ás ferias annuaes, á decretação do salario 
minimo, de accôrdo com as condições materiaes de vida em cada 
meio, a prohibição do trabalho ás creanças men·ores de 14 annos e 
á sua limitação ao maximo de quatro horas, cinco dias por semana, 
pará os menores até 18 annos, ás condições hygienicas a que devem 
satisfaz·er os lagares de trabalho e á introducção obrigatoria das ma-
chinas para supprir o esforço physico do homem. 

Taes medidas, já universalmente adaptadas pelos costumes ou 
pelo menos consagradas em estado de simples sentimento, devem 
constituir acquisições parciaes dos pobres, cuj'o exacto cumprimen-
to exige, todavia, a severa vigilancia e as garantias temporaes con-
veni-entes. 

Além disso, já que .os governos não podem intervir directamen-
te na organização do trabalho industrial, para modificar os costu-
mes, c·o1m o assrigurar a tod·o o prolefariado •as condições fundamen-
taes da vida, que lhe garantam a subsistencia das familias, tal como 
o exigem ·OS supremos interesses sociaes, todavia compete-1hes o for-
necerem, nesse sentido, o exemplo caracteristieo, ado.ptando essas 
medidas relativamente ao operariado a seu serviço. 

Cumpre, assim, como obrigação urgente e indeclinavel, o decre-
tar-se para as fabricas, officinas e demais serviços ao enc3rgo rli-
recto do Governo, um regímen uniforme de trabalho, pelo qual se 
extendam a to_çlos os proletarios as mesmas regalias de que gozam os 
funccionarios publicas do paiz. 

O ·exemplo offerecido, assim, pelo Governo, extender-se-h~ cm 
breve a todo o trabalho publico indirecto, a cargo dos particu1ares, 
conseguindo-se resolver em nossa Patria, pacificamente, uma das fa-
ces esseneiaes do problema da reg-eneração humana p·ela inrlnst.rfa, 
com as garantias materiaes á organ~zação d~ familia ;proletaria, pelo 
unico trabalho do seu chefe. 

Essa condição haverá logo de s·ei; livremente cumprida pelos ri-
cos, como um dever elementar, quando melhor comprehenderem, vi-
sando mesmo a segurança dos seus proprios capita-es, que a unica 
garantia r·eal da oridem publica repousa na organização universal da 
vida ue familia, da qual depende sobretudo, a felicidade privada dos 
agentes da providencia humana. 

Só, P'D•r e'"'sa 1fórnía, com •e·f.feito, quando houver cons·eguido o 
.proletariadü a 'l'ealizaçáo destas indispensaveis condições d·a vida 1d0e 
1fa!milia, quand·O sentir srufficientemente garantido o ·seu bem estar 
modesto, com a ,felicidade simp1es, mas tranquiU'a, dois. s•eus Jaores, 
procurará tambem manter .a .or.d•em social, defe.ndendo-a, com ardor, 
contra ·OS ·que a tentarem, P'Or inveja ou cupidez, p.or orgulho 'OU por 
v.aid.adle, cihronicamente peirturll>ar. 

Sala das Comip.is1;1ões, 



- 152 -

P:roje~to a que .se refere o ·l'lelatorio: 

O Congr.e·sso Nacional decreta: 

TITULO 

Di'Slposições p11eliminares 

Art. 1.º Terá execução, em todo o territori101 brasi.J'eiro, o r·egimen 
d·o trabafüo, instituido por esta lei ·e p1elo ·respectivo reigul1amento, 
para ·o prleta:r1:1ado ·em geral, ao serviço dire-cto ou indirecto do paiz, e 
como garantia das condições materiaes da Silla ·existencia, domestica 
e dvica . 

:Para1grapho unico. 1São considerados proletarios ao ls•erviçiO! 1dli.-
recto do .paiz o·s ique trabalha•rem nas fabricas, ofificinas e demais 
serviços •OU obras, de qua1'quer natur»eza, 'sob a immediata direcção 
do Governo, e proietado·s ao serviço indirecit•o do paiz, 0 1s que exer-
cerem taeio: trabalhps wb a direcç·ão e r·esponsabilidade dos particulares, 
r·ep,resentado·s por individuas ou emprezas. 

Art. ·2.0 E' conside-rada traha1ho, para os ·effeitO!s· .desta lei, toda 
a acção ex·ercida nos dive:rsos rmnos da industria, agrícola, fabril, 
CJ 01mmercial e !bancaria e seus annexns, inclusiv·e ohras 1e serviços, 
de •quaillquer natureza, puhlicO!s -;'ou particular.es. 

TITULO II 

Do pironei'ariado ao ser1uiço .directo do paiz 

A1rt. 3·º Sã·o •extensivas aos ·operarias e emp.regados de quaJ'quer 
categoria ª'º' serviço di:recto do paiz, as vantagens e reigaliias conc·e-
d-idas aos funodonarios publicas, .mediante ais• has·es ·estalbdecM•a:s 
n os artigos seguintes. 

Ar:t. 4. º Os opera:ri·os :só serão admittidos ao serviço do paiz, a 
contar d a data de' ta lei, mediante concurs10 que veirsar1á unicamente 
·sO!bre o sieu offido e ao 1qual p·oder~se~hão ins.cr·ever todos os cida-
·d1ãos hrasilei.ros maiores de 21 annos . 

'hrt . 5.° Sempre •que 10 carg.o com.portair accesso, só1mente a ad-
mk ·são para o gráo inferi·or sier·á sujeita a•o concurso estabelecido 
pelo artigo p,r.ecede nte, dev·endo ser os giráos médios 1preenohidos die 
aocôrn.o c1om o unico crHerio da antiguidad1e -e 10 gráo superior por 
Hvre nomeação do chefe ·d·e cada repartição. 

Art. 6.° Nenhum o.p·erani·o pod·eiiá ser demittid·o, •depois d:e cin-
co annos de ·S·erviç·o, ·sem processo que demonstre in1fracçãio, prev~sita 
no N·:guiamento ·e paira a qual se. commine tal pena. 

Art. 7.° O salario, representando semp,re ·Condição ·de existen-
cia .e meio de acção, será divMido ·em duas pairtes cJ.er.>iiguaes, uma 
fix:a pam cada op·eraTio, •qua1'quer 1que se:ia ·a obra ·e que correspon-
derá ao ord'enad·o1, e a outra prnpo.rciona1 ao 'J)roducto da activida-
,de, concedida á titulo d~ gratiifica<;ãD pl"o labore . 

Para1grapho unioo1. O .Gov•erno estabelecerá as taibelilas 1d1e ·sala-
rios o'b'edec·endo :ás seguintes •base»: 

a) as duas pwrtes que D compõem serfo determin::iclas segund·o 
i;is condições m ;:i teri ~·es de existenci;i. em ç a·da meio ; 
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b) •o salario t01al d·eV'e, -ein tod·o caso, corres.pond•er, pelo meno!s, 
ao minimo necesg.ario 1par.a garantir .a ·existencia ·domestica de cada 
um· 

'e) .as taibeHas s·erão sll(jeitas a uma revisão, s•empr·e •que s•e tornair 
necessado, ide .accôrdo oom as a11ter.ações 1d•as condições de ·exis-
tencia. 

A•rt. 8.0 ;Bm ca'' 'º de mo1es1ia o ope·rario ·P'erceberá .a parte !fixa 
<fo ·salriir1o resipectivo, durante o tenipo necessario ao seu tratamento. 

Art. 9.º Em oaso de invalidez, oomp:rov.ada por certiid-ão da jun-
ta medica que ·o Governo para •esse 1fim designar, ser~ gar•antida ao 
operaria uma pensão vitalícia, corresipondente :á iparte fix.a d·o ·salario 
resp·edivo. 

Alrt. 10. 1Em •Cfü>O d·e morte, a pen!~:ão a <que se ·refere -0 artigo 
pl'eced.ente será concedida iá familia elo ope.rari•o•, sempre rnpres·en-
tada, 1par.a este e:lifeito, por sua mul:her, emquanto conservar-se viuva 
e, na falta desta, collecUvam·ente p·o1r seus ascendentes, !filhas 1s1olteiras 
e filhos menores d•e 21 annos. 

Art. 11. As .faltas elos operarias serã'<Y Jt~:Hficav·eis •quando oc-
oarridas por motiv•o de molestia, 1~uto ·ou casamento, nestes dous 
ultimas ·c•asos mediante as me,mas vantagens concedidas aos outros 
!funcdonarios do paiz e no primeiro caso de ac·cô.rdo com o pre-
visto peJ.o art. 8º . desta lei. 

:Para~r.apho unic101. Sel'á desconta'd'O ao o·perario o g.alario total 
.correS1pond·ente aos dias de falta não justificada. · . 

A1<1:. 12. Só será-o .admitti•do!s· ao serviço dfr.ecto d·o 1paiz, á tittulo 
de aprendize·s, os maiores id·e 14 ann()s de id1a.d·e, a requerimento (liois 
pais ou ·resp·onsaveis p•o1r sua educação ·e med1i·ante concurso que v·er-
sará sobr·e a:s materias ·ensinadas nas escolas publicas de instrucção 
primaria. 

Parragra1pibo unko. üs aprendizes, logo que •aHin1girem a maio-
rtdade, terão pref.erenci.a, •em igualdade d'as •outras ·Condições ·exigi-
das p·el'o T·e·spectiv·o •conc·urs·o, ·á indusão no ·quadro dos •oiperarios. · 

Art . 1i3 . Ser·á .de 101ito horns o dia de tralbalfl.o para •O's1 proleta~ 
rios ·ao serviço directo do ·p.aiz, tend'O cada um delles di:rei<to a um 
dia de descanço em cada s·emana ~ 15 dias de lfrérias annuaes, aliém 
dos feriados nacionaes . 

Art. 14. <Os aprendizes tralballb.arão cinco dias• 001 cad•a semana, 
durante ·quatro horas diarias, perceibendo um ls:alario correspon-
dente ao terço ifixad·o ·para os ·adultos, ·quanto lá parte 1fixa, pr·eva1le-
cendo ·em •relação :á parte v.ariavel' a mesma taibella -organizada para 
estes ulpmos. 

TITU!JO . III 

Do p.roletariadJo geral ·d•o paiz 

SECÇÃO I 

R eg·imen geral do trabalho 

A1,t. 15. Fica insti:tuid.o o regímen ·d.o tralbalfl.o, para o prole-
ta.ria.dü ·geral do paiz, , mediante :as ipr,e'scripções ·estalb•elec.1iías nos 
arti<gos seguintes . 

Art 16 . .Serão ex;J:ensivas as disposições deste ti.tuJ!.o aos p11"ole-
tariio1s ao 1S1erviço directo •dos Estadros e .d9s munid1pios, emquanto 



es-t.% ·não 'adaptarem ·o regim«n do trabalho, .es'la!belecido pelo U.tulo 
anterior, para ·OS opera,rfos ao ·S'erviiço directo d.a Uniã.o. 

Art. 17 . Nenhum homem adulto sera obrigadó a trabalhar .dia-
riamente mais de oHo horas •ou semainal1mE•111te mais de 48 horas e 
nenhuma mulher adulta mais ·d•e :''eis hO'ras ·ef.fectivas, ficando, além 
c!.isso, .cada um deJ'les, oom dkedto a um rn:a de -desc.anço .em cada 
sema.na ·e 1•5 dias d·e fér'ias annuaes, ·além ·dos f·enia.dos naciona•es. 

§ 1.º .Consi·dt~ram-se .adultois•, pa'i··a •c•s ·eff.eitos desta lei, ·os iho-
ml"ns •ou as muilheres ·depois que attingirem . .a idade de 18 annos. 

§ 2: O tralbalho das mulheres só 1poderá ser .diurno, ·em lO'ga,!' 
não .suibterraneo e ad·e•quado ao sexo. 

· § 3. 0 Nos traibal1ho's· ·que, p•c•r sua natureza, ·exigem. conti'.nuid.ad·e 
de acçlfo, .as intermittencias do esforç•o in•d.ividual, estaibel•ecidas 
ne·ste •a,rHgo, seirão re·gufadas pe1o rev·ezamenito d·as turmas ·Op'era- · 
rias, .de modo •que o serviço não fi<que pre1judioad<o1. 

§ 4.º IE', ·em todo cas'O, .a\:s•egurada, s·em r·estricções, a .ampla .Ji-
herdad·e• indL'viodua1l, podendo o;,ida um ·tralbaHmr um maior .numero 
de •horas dia·rias, ·medi.ante centr.aot.0 •es1p·ec1al -onde 1·1eirã·o ·estipula.das 
as co·ndições re·l•ativa.s ás obri•gaçõ10<; assim accre•>·ci·das. 

kl't 18. Emcruanto, em virtud'E• da 1anormali.da•d1e 1fa ép·oon, 
admittir-s•e a mulih·er empregada em tra'balhüs in.dustriae:« de 1qua.J'-
quer nat1~1ez.a, tfóra do seu lar, s~r-l1he~hão igar.anti'das mais as s-e-
guinteis ·vantagens, além d·as presc-niptais· em artigos _an•te.riores: 

a) dfreito de s~e licenciar d•o• tmb:aliho, mediante aviso a·o patrã-o, 
dur.aiite a ·ép•oca, imm ediatam·ente aiüerior e p·osterior ao p•arto .e 
até ;o praw t•cital de 60 dias, ·sem perda ·d•o l'ogar ·e pe.rceJbendo m e- · 
ta.M:' d•a parte .f1'~·a do sa'lario; 

b) d ' rei1o de s•e auJ:·entar do trab.aliho, durante meia horn, duas 
vez·es <por dia, ·no period·o do aleitamento dos seus ·f1iHws, s·em neníhum 
p1rejuizto1 d·a•s vanrta1g·ens oue .auiforir , , 

Art. 19. Só s·erã.o admitti•dos aos waibal1hos indul.tria'es os maio-
' res de 14 annos de edade. 

Art. 20. Os menor·es .de 14 ,a 18 annos dei fdad1e trab.afüarão 
-cinco dias ·em cada semana, 1dtwan1:·e quatro horas diarias a ~'.tuJ.o 
de aorendfaag.em indui:trial. 

Pan.•gr.a,p~10 unico. Os ap11'endi2les só s·erã>J1 a•d>m.itHdos ao ,tra-
b::i!J.ho mediante ·consentimento •dos paes ou r esponsav·eis por ·sua 
educação e depois que .p.rovàrem, por ·c·ertid.ã•o v.alf Q!·•a, haverem 
ad1quirido '°' conhecimento das materi.a<S :que c-ons.Utueim o ensino 
pPima'fi.o das ·escolas 1puibl.icas . 

Art.. 21. Preivalec·erá, par.a o p1r.oletari<ado . ge.ral, quanto a·o s.a-
lario, o dfaposto no a.rt. 7º desta tei, no ·ponto n1la~' v•o1 .á l~ua de-
comoo~içào em d·uas partes desiguaes: uma fi~ a p·arn ~arla operaria. 
quaPauer .que seja a ·OlbTa e outra p·rnporcional •airn •p.roducto da acti-
vi'Cla<Cl e • 

P.ara1g\ra:p!ho unico 10 s·a1'aPi:o nüniimo :wr,á ·d•eterminado p·e'!ta 
fórma .presc11ipta em artigos pooteri-ores desta Iei. 

Art. 22. E' obrigatorio, sempre que fôr poss1vel, ~ . emp,r·egio 
das rnachinas :para supprir o 1e1sforço physico dü trabalha•dor, sendo, 
em todo caso, .fixado p.elio1 regu1J.amento .!"es·pectivo ·o limite maxfmo 
do e·1forço individual que pode.r.á ·ser exigi'·do . 

Art . 2·3 .' Sir-irão .fi:xados, .peJ.o reguJ.amento resper.tivo, em d·e-
ta'lihes, as icondições d1e · se.g.qrnnça do traipa.Jha·d101r e ·de 1hygiene a 
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que devam satisfazer · as ;O'fficinas, fabricas e Iogares qu~·esrq~er ele 
trabalho. 

SE CÇÃ O J[ 

Das g®'m•tias geraes e cLos wcoi<Lmi tes: do tra,ba,tho 

Art. 24 . Ser'.á gara.n ti<do ao opeirrario pelo rei~ ·pectivo patrão: 
a) no caso de molest:1a, quando •01 serviÇio .tive·r, por sua ·natu-. 

ireza, caracter permanente, •metade da parte fixa ·do sa1larioo 1res1pe-
ctivo, ·si ·O tratamento .exigir até 1•5 d·i·as d•e aus•enda 1d10 .trabalho e 
dahi em deante um terço até .final .tratamento; 

b) no caso de .accid·e11te no tralbalh101, ·I'E1sui'tando molestia p·as-
s•ageira, metade da P'arte fixa do salario respect;:vo, clurante ·O tem-
pü n E1cess·a•rio ao ·tmt.amento ·e, ,qua.11.d•o 'O .accident·e fôr occorfi.do p•rnr 
falta ele 1quae1:1q1quer condições de s·egura11ça, será •gamntida a totali-

, dadie da parte fix·a do ·salada; duraiJ.te ·o .m1esmo tempo, farne1c.endo o 
pàtrão, além disso, 'OS recurs•os .m·edicos 11ecessa.rios; 

e) 110 caso de .invalidez, por · acdde-nte 110 traibalho, uma pensão 
vitalicia ·corr~spondente á metade da pa·rte füxa do salairfo r·es·pe-
diV'CI ou a sua totalidade quando se veriifica.r a ihY'pothese da ult;ima 
·parte •d•a afin.e1a •precedente e, 11·este ultimo cas.o, mais os reC'ursos 
medioos necessari.os, durante o ·estadü ag'Udo da .molesti1!; 

d) no caso de 1morte, occasionada p·o1r accidente: •no traba1ho, a 
P'ensão .prevista pela tettra precedente será concedida ,á familia do 
op·çrari'·o, nos termos .d10 art. 1 O desta lei. 

A1rt. 25. •Consider-a-se accidente, para -0s 0e'ffeitos desta ~ei, a 
desord·em funccional, J.esão ou moles.tia contrahida, ·p·or ·qua~quer 
fór0ma, p efo O'p erario, em cons·equencia do traiba·Jibo. 

Art . 26. O accidente, nas c•o1ndições definidas 1p'.elo artigo •an-
teri.or, o:hn'·ga o patrão ao cumprimento das .garantias ·exaradas pelo 
peJ.o art. 24 .ctiesta Jei, ·e'm relação ao ·op·erari.o, excepto quand.o oc-
Cio1rrido. como conseque·ncia de um acto 0criminos·o commettid.o p•ela 
propria victi'1ma. . 

A1rt. 27. A pen sã.o a 1que l':e ·refe.r·em as 1ettr'.as e e d c1o art. :24 
desta J.ei seriá mantida pefo Governo da União, no caso de fallencia 
ou ·extincção da •em preza particular. 

· Art.. 2.S . Todas as acções qne se originarem da presente lei s·e-
rão p·rooes·sadas perante a j•ustiça, is1e1gund101 as p.r•escripções da res·pe-
ctiva organização Judici'·aria, terã·o curso summario e prescreverão 
no iprazü d:e dous a·nnos . 

TITULO IV 

Disposições complem!eintazies 

Art. 29. Os patrões ·que .adoptare!JU, quanto aa.s -0perariüs •ao 
seu serviç·o, ·o regímen do trabalho ins.Utuido pelo titulo II d'.esta .Iei, 
para os operarias ao serviço -cli.recto do p.a,iz, terão prefere~ncia, em 
igu•aldade de ·outras condições, a contractar com ·o Governü obras, 
serviços ou fornecimentos · de ·qua.I:quer natu1r.eza. 
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. ArL 30. Fica ·O •G-ov.erno autoriza<l·o a entrar em accôrdo com 
ois ·governos dos .Estadio1s e com o do íDistricto Federal: 

1 º, paira i.nstituir, ta·nto 1quanto possiv:ei, .em itodo o paiz, 'º ser-
vii·ço J'e1gular ·e .permanente de assi.st1e·ncia •medica .d•omiciliaria, or-
ganizando districno1s, unbanos ·e ·ruraes, dofados de medicas e re-
curs.01s. neoessarios ao tratamento .gratuito e .completo das pessnas no 
proprio domicilio, poq.end10i auxiliar, n·ess·e sentidºo, as associ·ações 
pariticular·es que •se fu11id1aTem com o mesmo oibjectivo e oibed·ecend·o, 
em qualqruer caso, ás iie1grni1nte1& bases: 

a) a assi.stencfa seriá, sempre ,facultativa, sendo itaes ·recur'Sos 
fornecidos mediante pedido ou cons•entime1nto da familia; 

b) s·er1á 1facuiltada á !familfa .a livre e[colha do medico para · o 
tratamento dos seus do•entes; · 

2º, 1parn instituir, pe: accôrd·rn ·com os1 ar.t1ºigos seguinte·s, as pen-' 
sões p.r.oletadas, que rserão conce.d1idas, .m:ediante solicitação, a todos 
os desamparados de a·poios domesücos. 

Art. .31. Fica cPeada no 1Ministe•rio ,da F.azienda a oàix.a ,e's•pe-
a~al ·de pensões pro1letadas, conis.tituida com -os seguintes rl:(our.sos: , 

a) com as soibras das diversas JV•erib'as da rec.e!ita ·I'e1'ativa·s a 1ca·da 
ex·ePcido tfinanceiro; 1 

b) .com ·O producto das ·e·conomda<s, realizadas .especialmente par:a 
essie 'fim, nos dh:ernos dep·airtamentos da 1administrnção pu;blica; 

e), com as ve.rbas espeQi·aies ·que f1rnrem votad.ais p.elo Congresso 
Nacion~; 1 

dJ cmn o prnducto de impostos es1peciaes .<CI"f:'li\dos para esse 
.fim. 

Art. 32. São d1esamparados de apoios .domesticas: 
a) as muLh1eTes 1que não ·tiverem 1pae, irmã!o1, marid•o ou filhà 

1em condiçõe,s de traba~har; 
b) o.s velihios de mais de ·63 annos de idade e os adultos inva-

lidos que não tiver·em lfiiiliI:w na•s me1smas condiçõ.es dia l•ettr.a anterior . 
Art. 33. Fica aind·a -0 Go'V'e:rn-o aut101rizado a ·entrar em accô1id10 

c•om os governos d·os 'Estados .e com o do Districto Federal, para 
instituir na üapital Fede.mi e nas . .capitaes dos Estados, em cada 
uma, um trilbu'nal de arbitramento,, deistinado a tomar conh~cimento 
e resolv·e-r s·obre as r·eclamações 1proJietariias, hem como a juligar 
todias as duvid·as . e ·que·stões S'Uscitadas entre traibalihado·res •e patrÕ!es, 
is•ob as 1se.guinte.s hases de or.ga·niz.ação: 

a) cada triibunal s·erá composto de •seis membros, tres pro1eta-
rfos 1e tTes .patrões, escoJ.h~·dos 11iw·erne1nte pelas· claiosies Tespecti'VlaS, 
sendo o da 1Capital Federal' ·pre!sidido ·pelo iMinistro1 das Obras Pu-
blicas e ·OS dos Estados pelo Sec.retario ·enc,a:rregado da di,r1ecção do 
departamento dos trall:>alihos puhlico1s, tendo taes presidentes voto' 
de desemrpabe em todas as delilbernções e ~u~gamentos; 

b) junto a cada tribunal ilíaverá um funccionario; p·ago rpdo 
'lie'.sp-ectiV101 Estado, encanregad0 de promover i0 ·encami·nhamento 
das I'eclamações e questões pvi:illetarias. 

Art. 34. Aos tribunaes de a.ribitramento, de rque tmta .o artiigo 
precedie·nte, competi,riá tamhem a determinação do ·sala•rio mínimo, 
d!e accôfld10 com as /bases pres·cripa\9 nas lettras a, b .e e do p·ai'ia-
graiph·o m~ico dio1 art. ."lº de·s·ta lei, :para o salario :dos <p'r·o'lelarfos •ao 
se.rv1ço d1rect.o do pa1z , 
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§ 1. º u rnlaric m1mmo será die1:erminad.o e decretado para cad•à 

municipio ·do Estado respectivo, ·d1e accÔ'rdo com as c101J1diçõe1s: es-
peciaes de exil·stencia matedal proprias 'ªº meio. 

§ 2.º Dieterimina·do o salario minimo, p3Jra cada munici·pio, peila 
fó-rma indkad.a neste artigo e seu § l º, 01 gov·erno do Estad-o respe-
ctivo ou do iDisrtricto Fed·e·rar 'º decretará. 

Art. 35. No regulamento qrne: expedk, o Governoc po1d1erá esta-
belecer ais penas •e multas que julgar necessarias 'ª'º ,fti.el cump-rimento 
desta ~ei . 

Art. 36. Rievogam-se •as disp1oisições ·e1111 contra•ri-o. 
Sala das Commissões, em de .Aigosto de l919 . - João Per-

netta . 
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. HYGJ.ENE E SBGUR!A!N ÇA 

A INDUSTRIA EM DOMICILIO 

Ante-projecto/ 

iSrs. iMemlbrns da Commrssão de IL1e1gliisfação .Social, 
Em harinonia com o progredhnento s·e:mpre crescente ·das con-

quistas hygienicas mod·ernas, a legislação sanitaria sobre o Tra.ba-
lho, 1si hem que ainda incompleta •na maio·ria ·dos pa.izes, to.rna-se 
dia a dia imali.s .rigo.rosa ·e precisa, a ponto de ser uma das questões 
sociaes a que primeiro se pensou resolv1er por v.ia dos accôrdo.s in-
ternacionaes. 

Nesse sentido uma opinião publica universal tende cada vez 
malis a impor aos congresso·s populares de tQldo,s os paiz.es o voto de 
leis ·protectoras, .demonstrando uma evide1nfo e es'J)•onta.nea solicitude 
dos gov·ernante·s pelo bem ·estar das classe:S trabalhadoras, problema 
importantíssimo ·ante o qua.I o 'Brasil ·não deve por mais tempo per-
manecer de braços cruzados, 'J)Orque aqui o atrazo e os descas·os 
estão duplamente .carac·terizado.s: na inidiust.ria rfabrill, minas, offici-
nas e traha.Jiho em domicilio, pela insalubrfdade 'J)ropriamen1e indus-
trial, e nos nos·sios estabelecimentos 1com1mercia·es, propril·ed.ades agrí-
colas em actividade e em'J)rezas industriaes de certas zonas pela 
ins·a1uibódade .d,ecorrente deiSse propôo meio industrial, 1agr1i·cola e 
commercial. 

São duas faces •diV'ersas do problema: a insaluibridade intlils-
trial e a insalubvidade do meio industrial. 

Da ·primeira m•ão recriminaria as autoridad.es publicas do meu 
paiz pelo retar:damento de medi•das 1egislati<v.as, porique é contin-
gente á fatalidade de certos ser'Viços e industrias, inevitavel mesmo 
em alguns casos, quando não in attingivel por qualquer providencia 
prophy;latica de hygiene industri:al. E' a i1rns·alubri.dade do trabaiho 
industrial devi.da á acção nociva das o.ccasii.õe,s de manejo de ma~e
rias vulnerantes, toxicas e inlf•ectuosas, do ex·ercicio das rfun·cç'ics 
obreiras dentro de amlbien·tes impuros ou contaminados. São· con-
dições ,forçadas por as·sim diz·er da lucta dio homem contra a natureza, 
a.fim de .suje:ital-a -á sua manipulação ~ e Qlbedie·ncia, quadros constantes 
no theatro onde tem .de se realizar o espedaculo dessa lucta quo-· 
tidi•ana. ll}ecor.rem dahi todas as scenas pavorosas do·s accidentes oü 
risoo•s industriaes: doenças, li.ntoxicações pelos vapor·es, ·poeiras e 
substancias venenosas inhaJantes ou recehiidas por varias maneiras 
e, finalmente, inifestação e contag;io habitual de certas industrias . 

Mas, ao la·do de·ss·es . inconvenientes e perigos, inheren:tes á in-
dustria propriameinte, que se poderiam chamar ·de "'espedilfi:co", e os 
unicos até a cujo estudo, tão sómente, cabe á Comm1s·são de Legis-
lação Sacia! se . devotar, ha os g.eraes ou genericos, rc'lativos á condi-
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ção industrial na <fabrica, na mlina, na officina, no domicílio a.e tra-
balho, nos .s·erviços rura·es a1gricolas, os proprios á vida urba.na, aos 
estabeledme.ntos comimerciaes, iás ag.gJomeraçõe·s humanias em que 
se corrompem todos os meios hygie·nicos de existenóa. Por e sse as-
pecto geral .a propria ca·pital do 'Paiz, a cidade do Ri·o die Janeiro, 
ainda p ó de fallar muito do nosso atrazo. 

J).e accôrdo com os progres·sos scient'i.ficos da hygiene organizei 
os srnbsidio·S adiante •que cond'ens·ei num simples eshoço de ante-
projecto' sobre a hy.giene e a segurança do trabalib,o industri•al, 
guilmdo-m·e pelas dis.po·siçõ.es ma·i s irnip.orta111.t es1, adoptadas nos 'Prin-
cipaes Estados civis, 'Para garantir a salubridade do trabalho e para 
tornal-o i111wcuo á vida huma·na. 

Essa vigí1ancia que por um duplo poder, poder de poli.eia e po-
der de tuteila, dlá ao !Estado o duplo titulo de guardião da ordem 
publica e d·e ·p1"01ector dos fracos, é ponto discutive~ . Mas é hem 
cJ.e ver que, acceito, importa na creação ·d·e orgãos competentes e es-
p ecializad"Os (in:sp ectores do traba'lho e das fabricas, etc .. ), que o 
ante-proJecto tambem formúfa. 

Quarn rto ao problema da polic'ia ·e hy·giene dos estabelecimentos 
industriae.s, os hygienfatas j11stificam sua solução com a interiferen-
cia do Estado, dizendo como ·Oh. de 'Fr eycinet, que "a maior parte 
das industrias, poder-se-h1i•a quasi dizer todas as industrias, são in-
salrnbres." 

O t·estemunho •de publicistas e economistas nota.veis prova que, 
graças .a ·esses cuidados, na IAlle:manha, ·n·a Italia, na iBeLgJca, na 
Suissa, nos Estados Scall'dinavos, nos 'Estado.s U1üdos, na Inglaterra, 
etc,, o alcance social tem sido li·ncalculav·el e que '' oppor á acção 
das autoridades sanitaria:s o direito dos prnprietarios, o d<ireito .qos 
chefos i:nc1ustriaes, é um mon.struoso a•n•achronismo nas d;dacLes mo-
dernas, fructo da concepção antiga da propriedade, ju,~ abutendi." 

iAccresce que um movimento muito pronunciado dos congressos 
internaciona·es .de h ygiene .e de protecção operaria, que o .Tratado da 
1J?az mais ou me.nos hom·o'lo.gou, con.gre.ssos a que ·,desde a:nno:s se 
veem asso.c'iand.o os governos dos principae:s Estados do Mundo, pede 
a adopção .de f'.egras .un.iversaes tendend•o a prohibir ou limitar o em-
prego de certos ve11.e11os fa11du,sfriaes, taes como o branco :de chumbo 
e Q phosphoro amar·ello. Ess,a attitude tem !franca a•na1ogia com a 
acção conjunda d a certos Estados que, mediante uma séri.e de con.fe-
rencias diplomaticas, teem entre .si Ç,stabeleddo accôrdo para se 
preservarem, ·em larga medida, do flagello das · epiclemia·s de doenças 
contagiosas. As co.n.ferencias realizad as em Berna, em l:VVaio d·~ 1\!05 
e Setembro de 1906, para se interdiz.er q eilllprego do phosphoro 
branco ·na .fabricação dos palitos iflammG'ge ros, só não teve unani-
midade .devido á opp.osição ·do J~'Pão e dais reservas 'formuladas pela 
l1n1gl4terra e p ela Suecia. A intervenção teve ois votos ·d·e s·ete .nações 
somente : a 1França, a Allema111ha, a Dinamarca, a 1Italia, o Luxem-
lmr-go, os iPaizes J?aixo·s e a Suissa. 

Caracter·es communs de leis ordinar11as r ecentes, que consultei 
atrav·ez a legi.slação extrangeira comparada, justiJfi cam tambem a ne-
cessidade evidente da these cujo estudo me foi confüado. Assim, 
reuno apenas suggestõe.s ·que poderão servir .para um projecto de lei 
ou suas provid·em·cfas re.gulamentares, por parte elo Governo. Cada 
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medida lemibrada em artigo, ou paragrapho, vai explúca:damente des-
envo'lvida no esboço 1des·se ante-proj.ecto, para sua melhor discussão. 

J'USTIFICATIVA DO ART. 1° DO ANTE-PUOJ'ECTO 

.O pontio de viS.f.a co114til1wfo1wl 

1A iCommi.ssão Especial .de Legl:sfação Social, ·e todas as demais, 
permanentes ou não, que se !)ntregam, con10 orgãos ·de divisão do 
trabalho legi.slativo •desta :Casa, á e1aboração de .pr0ij.ecto,s d.e lei, teem, 
antes de tudo, por dever primacial, c«:mlfon:ne manida o proprio Regi-
mente da Gamara, de examinar si pelo text0 e pela finalddade das me-
didas aqui .pro1postas, não se in:fri-nge, não se .quebranta, numa incur-
são desastrosa, o alto espírito düs principi0is dir·eOtores da nossa 
Const!ltuiçào politioa if·ederal. 

iSeria, co:m eí1feito, ifaciliitar, á margem .da questão operaria, uma 
obra de contaminação, de correria hostil, contra a vitalidade da pro-
pria essencia d·o reg1~men• actua'l qu.e assenta sobre o principio •fun-
damental da instHuiçãü f.e.dera:tiva, ·O Congr·eSs·b Nacional guardar 
uma descuidada impassibili.cla.d1e a ponto de cons1ent!ir ·que passasse 
como materia ven·cida, no s·eio desta, assim como na Commissão de 
Constituiçã.o e Just1iça, e tamhem no pJ.enario de ambas as Casas do 
nosso Poder Legislativo, nas successiva.s votações re·g.imentaes, a 
prelimina.r, muitas vez·es renovada, da inco.nstitucional1ida·de dos pro-
je·ctos A:dolpho Gcwdo, '.Maximiano de Figueired·o e Prudenite de IMo-
raes. A.o contrario, voz·es autorizadas da bancada pernamlbucana, 
vozes da bancada m1i.neira, a1ém da riograndemse ·em peso, de todos 
os pontos do paü, co1n•certaram nessa mesma arguição. 

IE' verda·de que a Constituição outoi:iga a este :congresso a aittri-
bnição d·e legislar sobre >qualquer ramo do serviço puibiico, mas si 
o seu art . 3;4, aqui invocado, as&~:gna1a evidentemente a nossa com-
petencia para legislar sobre as leis organicas, as leis judiciarias, as 
Iei·s adminfatrativas e outras, - o accessorio não póde sohrepu:jar o 
pr,incipal. Essa faculdade de votar as J.e1s organkas, onniferid•a pelo 
citado artigo, para a execução completa da IConstituiçã•o, tem que ser 
dentro de uma ordem geral e.s<ta.belecida c::omo pr·ece':to 1funclamental, 
tem que ser dentro de uma or.dem política basica e essa ordem poli-
tica constitucional, no crue ella tem ·de ser mais respeitada, é justa-
mente naq uillo que os r ep re1se.ntautes do !Rio Grande do Sul, desde 
a ConstHuinte, desde a propaganda repubH·oana, .cnmo ongão do S·e·n-
tir, do pensar ·e do agir de uma granel.e parte da socie·d·ade brasileira, 
consideram patrimonfo sagrado, conquista.do artravez de to d.os os sa- , 
crificios, - a Republioa Fed.erativa, •que "'eHes desejam ver reaHzada 
in.tegralm·ente, S·em fal,sas reservas e sem falsas convenie·n'Cias'', na 
phrase feliz elo Julio ·d·e Castilhos, pro.ferida neste P·arlamento. 

Quaes.quer que s·eij.am os reclamos do nosso regímen industrial, 
as >queixas do nosso operar'i.ad.o, as nece.ssidades de organização elo 
tra1Jmlho em ger.al no Bra·sil, - uma necessidade i1n1:ensa e maio·r ele 
or.ganização a todos esses problemas se impõe, que é a conservaçiio 
e o des•e1nvolvimento, .d,entro da ordem e da J:iberdade, elo .systema 
federativo, aficerces sem üS ·quaes retmgradarfamos á d·esordem, ao 
mal-estar, ao descontentamento reinante dos tempos monarchicos, 
p·olis são elles os unicos po1J1tos de apoio capazes de garantir a esta 
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. en-orme p ,atria a unidade por entre a vfü·iedade, maútendo a de·scen-
tralização administrativa sem pre1uizo da concenfração pol'i.tica. 

"Fe.deração - unidade; centralização - desmembr<l:JTiento". 
ÜI"a, si o traç-o unita14l.o des·sa co,n•centração .em favor da ampla 

existenda dos interesses nacimrnes, se düata, se vui prender, neste 
momento hi.storico, a tentativ.as ainda mai·s a·mplas que, por sua vez, 
o atam a gr,andes interesses humanos, a l!inhas g.eraes de caracter 
ll!niver.sal, a ·compromissos internac,ionaes sobre legislação do Tra-
balho, - não me parnce justificavel, no emtanil:o, que ap·ertemo•s por 
demais e com precipi.tação DS cordões ain da invis'rv-eis, ou pelo me-

.nos, um pouco vagos, de-ssa rê:de de ligações sobrepostas á soberania 
de cada nação, estrangulando a autonomia .d,a administração local 
naque1la.s lfüerdades exadamente em que DS Estaidns jiá vivem, sob o 
regimein• repub11:oano, por um avanço evolutivo, de uma Drganização 
.federal por excellencia. 

Não posso, porta·nto, .deixar de insistir mais uma vez, como já 
terrho procedido quanto a outras partes da legislação operaria, em· 
uma preliminar que a nrnis element•ar razão -obriga a -ex am;2nar, no 
tocante aos assLtmpil:os a m-im con1fia1d.ns. · · 

Eis, portanto, assim posta a pfim·eh'a q uestão a resolverm-0s: 
- 'Em materia ·de Hygie>ne e S.egurança do Trabalho como teern 

pro·cedido os paiz·es cujas organizações politicas guard·am com o nos-
so pontos de affiddade? 

O EXEMPLO DOS PAIZES DE FÓRMA POLI'l1ICA FEDERATIVA 

üra, o que se te·m 1f.eito no.s Estados Unidos, na :Argentina, na 
Australia, -em to.da a parte onde existe federação de Estado-s autono-
mos, corroborá a posição intransi1gente, a· altitude firme, o ponto de 
v1ista iin:fleúvel em 1que me te·nho collocaidD contrn o voto da maioria 
desta Corrrnmissão. 

iRuy Barbosa, a cuja autoridad·e sou ins1rnpeito m e acostando, 
dis-se, ao discutir uma questão constitucional analoga : "nossa J.am-
'pada .de segurança serrá o dir•eito americano, suas aiitece·denciias, suas 
decisões, seus mestres. A IContihtlção brasiileim é ülha ·d:elle e a 
propria lei .nos poz nas mão,s esis·e fó.co luminoso" . . 

Ora, •n•os Estaclos Unido.s, · essa.s antece.d>encias, .essas decisões e 
ess·es meistres, com.provçim que aHi as leis e regulamentos sobre o 
trabalho das mulheres e dos mç nores, s.obre a duração do trabalho, 
sobre accidentes do trabalho, sobre segurança , e hyg-iene 
das fabricas, foram votadas pelos Es.ta:dos de Nova York, Louisiana, 
Massachu;ss·ets, Arkansas, rCaliforrt:a, IDelaware, Hawai, Kansa•s e 
Verrnont, sen·do que aquellas, as ultimas, prescriptas em 1903, 1904 e 
1905, são de datas dif<fer-entes e com determinações inteiramente va-
riaveis -de Estado para Estado, .sen·do que em grnnde numero .de ou-
tras unidades da1quella .grande federação exemplar, ainda .não se le-
gislou em tal s·entido. 

iRedarguir-se~ha que di!fiferenças constitucion•aeoS existem a des-
peíto. ·das affinidades da fórma rep·ublicana federativa entre a Ame-
rica do Norte e o Brasil, -e que .a lei que se ditar regulamentando o 
trabalho deve ser de caracter .geral por se tratar de uma ampliação 
do Codigo Civil, des•d·e ·que te-nha por ohjecto rno:dü:fiear o co•r.tracto 
do tmbalho que corresponde á leg}.slação ·de caracter c ivil e que o 
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Congresso Federal, de accôrdo com o art. 34 da •Constituição, pos-
suindo a faculdade .de •ditar aquelle CD'd~go, póde, por conseguinte 
estabelecer nelle todas as disposições complementares. 

Foi a mesma cousa ·que se allegou na Hepublica Ar·gentina, isto é, 
que o Congresso da Republica norte-amerioam1a não póde prescrev~ 
leis geraes comrpiementarias do Codiigo Ci:vil, porque alli a faculda-
de de Iegislar s.obre essa materia tocava aos Estados, o que não suc-
ceCLia naquella lfederaçãü do Rio da Prata onde essa faculdade é pri-
vativa do 1Congresso Nacional. 

No emtanto, todas as leis operar.ias até agora votadas na Ar-
gentina r eforem-se simplesmente, quanto á sua esiphera de acção, á 
capital da Reputb'lica e aos chamados territorios •nacíonaes, corres-
pondente.s ao nosso Acre . 

•E' verdade que nos Estados Unido•s, 1·á corno aqui, existe o gru-
po polifco dos cen1ralizadores, dos unitaristas que peidem a genera-
lização, a uniformização de todas as leis que a'1li regulamentam o 
trabalho, consoante a v·ariedade pecul~ar aos interesses i·ndustriaes 
de ca.da Estado. Ohe.gou-se alli mesmo, por lei de 18918, a crear uma 
Commissão .iirdustrial enc.arregada <de recoJher, pôr em ordem e pu-
b1icar todos os d·ados sobre as ques1ôes reJ.ativas ao trabalho e de 
propor ao ICongroess•o Nà.ciona.1 norte-americano to<;l.as as medidas le-
gislativas que .par·ecessem melhores para pernnittir a wlução de taes 
pro'blema·s, unificar a 1egislação dos diversos E:;ta:dos, conc'iliar to-
dO!!· (J ~ interesse~ eIJ, litígio e garantir equitativamente todos os di-
reitos. 

1Essa commissão, creada pela Iei de 189.8, chegou, segundo Wil-
lougbby, a e1atborar a r-edacção de um prOlj·ecto de Co·digo Federal, 
pelo qual s-e undifi.cariairn, s·e completari<am ou se emendariam, .com 
auxHio da jurisprudencia, todas as leis sobre o trabalho que decre-
taram os differe.ntes Estado1s .norte-american.os. 

iBasta, ipo~é<m, confrontar a :data de 1•89·8 .com os annos acim•a, 
r eferentes á promul1gação nos mesmos Estados de leis particulares 
a cada um delles, sobre o trabalho feminino e dos menores, para se 
ver :que aJi naulfragou essa doutrina anti-co·ns.titmdonal das corre•n-
tes centralizadoras, te-nta·da, a pretexto da regulamentação ido com-
mercio/ da organização do trabailho industrfa1, da lf!iscalização cres-
cente da propriedade no interesse pub'lico, -e pro·curando, em vã·o, li-
mitar a i·niciativa e a co.mpetencia dos d!l1ve·rsols Estados. 

Foi o proprio Wilson queim, .ainda recentemente, na sua ultima 
mensagem presi;dencia·l (vide The Times, da época), deifendeu a or· 
ganizaçã"o :federal, considerada cada dia mais necessaria pelas boas 
corr·entes po.l•itkas, mantendo-se, ,fortifica;n•do~se cada vez mais n6 
velho dogma demo•cratico de ·que todo accre·sói<mo na autoridad.e ido 
governo .federal constitue um perigo 1para o povo americano. Fcr~ 
Wilson quem, pela sua notavel i111fluencia .na .Conf.erencia da \Fax, 
rep·rese,ntou ainda a•gora, sem prejuízo ·da solidariedade economica 
daquelle roibusto povo e da sua urli'dade nacional, a ,r·epugnancia pela 
centralização, medindo per!feitamente os poderes dos Esta.dos fed·era-
dos com -0 art. 427 do Tratatdo da lPaz, secção JII, da \Parte· XILI. INess-e 
artigo, de facto, se reconhece que as differenças de clima, habiitos e 
costumes, ·<W·oortun1i0d!ade etjonomlica -e · trWdiçãio indust~iail tornam 
d1f1fidl attirn•gir,. de modo immedia-to, absoluta unÍlfor:mi·dade nais ·eoon-
dições ide tr·àbaiho .. 
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No 'Brasil, em trinta annos de Republica, o espirito federativo, 
por todos .os syimptomas, .se .fortaleceu por muMiplo·s aspectos e a 
verd&de é ·que· cada vez mais ciosos se mostram os nossos corpos 
politicos estaduaes ·d·e suas prerugafüv,as de autonomia. 

O QUE HA DE VERDADE S'OBRE O CASO AUSTRALIANO COMO LIÇÃO 
APROVEITAVEL AO BRASIL 

Nessa possessão ingleza da üceania, onde o dominio da corôa 
da JGran-J3retanba parece ape.nas nomJnal, dada a s•ua co·nstituição po-
Jitioa ·e parlamento autonomos, posso tambem buscar ex·emplos em 
abono das id·é·as que aqui professo. . 

Na Confedernção Austrnliana .a leg:·sfação operaria nãb foi, de 
chofre, pre1parada e vota·da, como se tem pensado entrn nós, '1vem 
possue esse caracter de .generalidaid·e que aqui se lhe attribue. 

"A legislação do .tra1balho, na· Austra.Ji.a, como em todos os paizes 
- escreve Y. M. Globeit:, ·110 .seu estudo Le SociaUsme Austmlien ( *) 
- é extremamente cerrada e complicada. Essa comp:Jicação é ainda 
augmentada .pelo (facto de cada· wn dos seis Esl:ados da "Comrmon-
wea[th" legZ.sZ.ar por sua conta ha m ais de ânco1enta a:n1no.s (!!!), de 
ardina.rio in.spiro.ncfio-se em factos redentes e não segui.nd·o um pla-
no d.e oonjunto." ! ! ! 

iPassando a indicar as Iiinihas principaes des.sas leis do trabalho 
da Australia, Go•blet; ,aJi1ás, reforçando todo o seu .estudo com dados 
extrahidos de nofav.eU·s docume·ntos do gr.ande chefe do La:bor Party, 
conhecido pela sua forte mentalidade, W. iG. Spence, declara que as 
suas citações são littera'llnente trnduzidas de um escripto deste, All's-
tralians's awak.míng, ·de 1'914,p ag;inas 442, 443 e 445. . 

"IA.o lado de me·didas para pr1oh<1bir um traba,lho prolongado, at-
testa elle, existe um coindunto . de le'i•s e ele regulamentações destina-
das a proteger os operarios contra os ,accidentes e as doenças. Mas 
nenhum dos Esflados australianos piossue a i1nda uma legislação in-
dus.fri,al completa, e a legislação actualmente em uso ucmia de um 
Estado pa1'(1 outro. (!). Entretanto, pó de-se a:dm.ittir ·que ena está já 
bastante avança·aa. Os estabe'lecimentos coo siderados como fab1•i·cas 
são defin1dos, registrados e collocados sob ·a fiscalização dos inspe-
ctores d;fficiaes; o ·esta•do de seu pessoal deve ser favo•r eódo com 
grandes detalhes, assegura-se que alli não se ·empregam menores, que 
os ~ocaes são sa'1ubres, e seus a•nnexos hyg;ienicos su;fiflj'Cientes e de-
centes, que os operarios, diri'gindo motores são meca·nfoo·s profi:ssio-
naes, que prec-auções são tomadas em casos de . incendio, etc . O tra-
ba:Jho .nas minas é ob~e'Cto de regulamenrt:ações especiaes . 

iEm caso de accidentes do trabalho - salvo Si· devidos a uma 
falta da viictima - o p1atrão deve indemniz.ações, cuja escala varia 
segundo a importancia dos accidentes, mas ta:mbem para um mesmo 
acaiideJ?.te de um Eis.nado pana olltro: é assim que ·a i·ndemnização por 
morte, que é de ordinai'i'o egual a tres anno·s ·de 'Salario, varia de 
2 .·500 a 5. 000 francos, na Tasmania, e de 5. 000 a 10. 000 francos 
nas Novas 'Gallias do Sul, na Queeslandiia e na Australia .Qccidental. 
No Estado da Victmia é o oiperario que cabe provar a falta do patrao 
para obter a iJ1Jdemnizaçáo (sysrtema do eimploye.i1s_'s liability); nos 

(*) La Grande Reull'e, 10 de Janeiro de 1914, pag. 141. 
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outros Estados, o emp. reza rio é supposto responsavel a priorJ, e é a 
elle que toca promover a prova da falta do operario (systema da 
1Vnok1nen's conipe.nsation) .. ". . 

\__ Quanto aos trfüunaes de salario, .ás c.ên-:tes de arbitragem, aos 'f ages boards, a mesma variahilidade de Estado para Estado. "Todos 
º \ Estados, salvo a Austral:ia occidental, têm hode esses wages boands. 
A Australi·a ocdidenta'1 possue uma côrte de arbitragem e as Novas 
GalUas do Sul, desde alguns .mez·es, combinam os ·dous systemas, nos 
lnd!lstrial b'oard's e Inidiustnial Co11rt. HaYia, em 1911, nas Novas 
Galli'à,s do iS.ul 1'59 b.oards, em Victoria! 91, na Queslandia 59. Os 
da Australia ,do Sul conhecem 44 industrias. A Tasmania acaba de 
adoptar o systema". 

Esses tribunaes comprehendem, se.gundo os Estados, tres a 11 
mem1bros. 

1Até .sobre a duração de horas, não existe de Estado para Esta-
do, na Australia, a uniformidade que se proclama . E' verdade que a 
limitação d,as horas de rt:raba•lho industr:·al 1é agora al1i pratica geral, 
mas eHa é realizada pela semana de 48 horats, G em alguns Estados 
pede-se o half holid>a.y aos saibbados, sem sobrecarga dos outros dias, 
isto é - semana de 44 horas, e indo mais lon•ge o Partido Traba-
lhista, no Congresso de 1912, resolveu começar uma campanha pelo 
dia de seis hora·s crue contava, diúa-se, com a.s syrnpathias do go-
verno federal, substituindo os .tres oito (oito horas de trabalho, oito 
horas de folga, oito horas de somno), .s-egundo o Punch, de Melbour-
ne, por quatro sds (seis horas para tra.ba'1har, seis horas para repou-
sar, seis horas para do.rmir e s·eli's horas para se bater). Algumas cor-
porações j1á obtiveram a semana de 44 e mesmo de 42 horas. Com-
tuda ll'e1rnhum E'stad'o tem lds limitando o trabalho d>o,s homens adul-
tos. A situação de facto actual não é,_ obra d.o:s legisfadores. Ao con-
trario, para as mulheres e para as creanças, a lei .fix·a de ordinario, 
não sómenfo o maximo de trabalho por s·emana, mas a.inda o maximo 
de itraba.lho feito sem repouso. 

Os armazens sã·o, em geral, regulamenta:dos sob esse ponto de 
vista, como as !fabricas, com uma toierainicia maior para as casas com-
mercia·es em ' qiue trabalhem sómente o patrão e sua familia . Em .Vi-
ctoria, perm\itte-se nesse caso ·duas horas de abertura de mais, e is1so 
por humanidade, por causa dos pe1quenos cornmerciantes, notada-
mente as viuvas, a quem 'º feohamento de armazens sem .grande acti-
vidade privaria de uma parte de seus magros beneificios. 

iPara dar mais uma idiéa de que é sempre, no regimen federa-
tivo sobr·etudo, o interes·se peculiar dos Estados que dieta e prepo1n-
dera na legislacão obreira australiana. hasta sa:ber-X>e que "o regula-
mento das fabri-cas ·e officinas de 1874, em Victoria. não comprehen-
de menos de 1·63 secções, as quaes emendas e addições posteriores 
juntaram successivamente 35, depois 40, d:epois se~1s, e emfim 54, no 
total 2'98 secções" ·que se subdividem em multiplos artigos e para-
gr&phos. Eis por que Goiblet (1914) escreve com razão: · 

"La législation du travail en AUIStraHe comme dans tous pays. 
est extrêmement toulffue et compN1quée. et cependant, pas plus !à qu'-
ailleurs, le !iégis'lateur, fllt-il un "professional law maker", n'arriye 
à prêvoir tous les cas que l'activité humaine fait s·urgir chaq'lle jour," 
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A o•bra essencial do socialismo australfono, que é a r.egulamenta- f 

ção do trabalho e a fixação dois sa:larios pelo Estado, veiu dos Esta- 1 

dos, progrediiu c-om a sua influencia cresce•rnte nas assem1b1é.as locaes.L 
1Póde-se até dividir •em quatro aspectos dif1f:erentes, desde a crea-

ção do Labor IParty no ·continente austra:Jfano, as modificações de 
sua tactica: 

1 º, o•s primeiros ·deputados trabalihistas limit·a·:ram-se a dar: se1;1 
auxilio · aos diversos governos para tod·as as medidas >favorave1s a 
classe operaria; 

2º, quain1do se tornaram mais numerosos, organizaram uma op-
posição; · 

3°, de -191 O a 1913, tomaram a d.irecçáo dos 1n•egpcios feiderae1s, 
.depois do seu grande triumpho eieitoral no pleito de Abril de 1910, 
que lhes deu uma maioria de 13 votos na Camara e de 10 no Senado; 

4º, hoje, após aque1'!es tres ·annos de tra.ba1hos legislafü·vos ao 
abrigo de tO'da appos-içã.o parlamentaT e.fficaz, os trabalhistas, per-
dendo a maioria, es·tfro fazendo uma olbstrucção que reduz o g'Ov·erno 
á impotencia .e uma outra 01pposição se desenvolve, recrutada dein~ 
tro do proprio partido trabalhista: é a D'Pposição syndic:alista. Seu 
caracter essencial ·e sua unica oviginalidade consistem em querer se 
livrar dos polifi.oos rp•r•o1fis1sfornaes; ·querem a acção direita. 

!Essa res·e·nha p1D'litica é .necessaria para se co.mprehender a mar-
Pha e a solução que ti v·eram alguns problemas sociaes na1quelle pa•iz. 
Foi só, pefo que se vê acima. depoi!s das eleições de 1910, 1i•sto é, de 
HH O a 1913, ·que o·s trabalhista'S tomaram a direcção dos in egocios 
fe·deraes nas melhores -condiçõe.s para obterem uma política socialista 
d~ sülidas realizações. Os m1i•nilsiterios trabalhistas anteriores, de l904 
e de 190.8, não haviam durado o tempo necessario no governo para 
tentativas mais ousad:as. Mas quando em 1910 poude, ao contrario., o 

· gabinete dispor daiqueUa maioria de votos nals ·duas Casas do' Par-
lamen·to Federa.J. o primeiro cuidado ·do La:bor Party, victorioso, 
r,bei·o de· prestigio, foi votar duas leis, das quaes uma comportava a 
"nacionalização dos monopolios", "e outra transportava dos parla-
mentos Z.Ocaes para o parlamento federal a attribwição de legislar 
sobre o trabalho, o commercio e a industria e transportava da Alta 
CÇ>rte federal de ar;bitragem o poder de julgar em urnma instancia 
os con!flictos entre o Tr:aba.Jbo e o Ca.pital. 

Go·nvéun aqui i·n>tercalar, como parenthese, que essa Alta Côrte 
c:orresponde quasi á ·Côr,te Suprema dos Estados Unidos: é a mais 
alta .iurisdicçáo australiana, a sua i·ndependencia em face dois parti-
dos tendo-'lhe vaHdo numerosas i nimizades ·entre os politicos. 

A lei dos monopolios permittia ao gove!'n·o faz er declarar por 
u ::n voto das Gamaras .que uma irndustri'a qual•quer podia ser dalli por 
diam•te mo1uopoliz·ada p·elo Estado. Este po·der fixaria, eHe proprio, o 
preço da deisap!'loipdaçã·o das f'ab!'ica'S aos particulares e nenhuma 
appellaçáo S'eria permittida. Os considerllIIJda elo proojecto estipuJa .. 
vam que não seriam monopolizadas si.não as industrias "que pe,rmit-
tmn a um pe·queno numero de homens ricD's ex·plorar a communida-
de". Era um golpe tremendo c;iue essa leri visava no sem1ido de um 
caminho mais· rarpido e dire·cfo para o c.ommuni1simo · integr:a1, o 
étatisme em toda a força do termo, a rea•Hzação prntica, ampla, 
obri>gatorià, do idléa1 socialista, poois, em alguns dos Esta.dos austra-
lian.os, de ha muito j>á e.x isüa a socialização, não só de serviços pu-
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blicos como as industrias de transporte, mas, a exploração industrial 
pelos g;overnos locaes das em.prezas de fabricação de ladrilhos e 
Li'jolos, de pannns, de metallurgia, etc. 

A lei sobre arbitragem, exp'1íca ai•nda o autor citado de cujos 
subsidias estou me valendo, - substituindo o Parlamento federal 
socialista aos parlamentos l'°caes, onde o l~beralismo é mais forte 
porque é mai'S directamente sus.tentado pelos cidadãos, teria tornado 
possível a instauração, durante aqueUa leg,islatura, do regímen so-
da'li sta em todo o Commentwealth. 

/Com. efifeitn, as leis, sendo ,preparadas pelo Caucus (assembliéa 
geral do partido) e o iParlamento tor1JJando-se uma méra caimara de 
registro das decisões desse Caucus, d·essa sorte ·seria possiv-el, em al-
gumas semanas, tra•nsformar intei'ramente a legislação do paiz. Essa 
J.ei sobre a arbitragem, consagrando por um lado toda a potencia do 
Parlamento f.ederal, teria, por outro lado, ·commettido ao Estado o 
cuidado de fixar os salarios, armand10-o, assim, de modo a realizar a 
New Prot.ecUon. 

A Nova Protecçã·o isto é, essa nova fórmula de proteccioni•smo, 
consistiria em limitar o ben·e1ficio do proteccionismo aduaneiro, ou 
mefüor do proteccionismo economko em geral, exclusivamente ás 
empreza,s que \Se submettess,em ao protecdonismo social, isto é, ao 
proteccionismo á moida dos socialistas. Praticam·ente corresponderia 
em tirar o proveito das taúfas alfandegarias .ás industrias que pa-
gam salarios j:ulgados insrnffici-entes ou ,que vendem suas mercado-
rias por um preço considera·do de·spropositado. 

Os W.ages boards (ou diz en;-d.o pelo ·que é: o Estado) :fixariam os 
:;alarias. Fixariam, alilás, segundo •O•S des·ejos dos operarias, e não 
poderiam agir de outro mo·do, porque as Uniões trabaihistas não 
accei tariam sinão s·ente·nças favoraveis aos seus memlbros, a tal ponto 
que o governo se veria levad1n á fanta•s.ia de dispensar ·das obriga-
ções legaes as quatro Uiüões mais poderosas, o que r edundaria em 
uma applicação ·sin1gularme1nte ousada do princi.pio: ·quando não se 
pó de imp·edir um abuso, o melhor é logo legalizal~o . O 'Estado que 
fixou os salarios deve tambem •fixar os preços de venda. 

Realmente o •grand e circulo vicioso dentro do qual s·e ciáe selillpre 
é este: limitar o 'horario do trabalho sem fixar o salario minimo, é 
um engodo para o operaria; e, por sua vez, fixar o salario· mínimo, 
sem fixar o preço de venda elas mercadorias, outro engodo. E oomo 
se applicariam as sancções aos industriaes r·e.fractarios? Ninguem 
tambem claramente se explica sobre ess·e pointo e se entrevê todo 
um mundo de di:fficuldades. 

Bastou no Brasil a noticia da•quella victoria do Partido Tralba-
lhista Australiano ·e o enunciad o do titulo claquellas duas leis votadas 
pelo parlame·nto federal naquelle grande continente da Oceania, ·para 
se ter como deóúvo, como parece•D do oompleto, o triumpho alli elo 
sodalismo, no começo do a•nno de 1911'1. Entretanto, não o foi. A 
con•quis.ta verdadeiramente veriificada não passou d·e muito parcial, 
pois o referendum, no mesmo anno de 19:1.1, ás leis novas ·que acar-
retariam uma mudança na Consütuição política daquelle paiz, negou 
evidentemente a consagração publica do novo regímen que se pre-
tendi a instaurar. 

E' preceito basioo· que lús novas, importando em mudanças 
constitucionaes, não podem entrar em vigor •n-a Australia sinão de-
pois de appr·ovadas por um referendum --gePal, e, numa tal cornsulta 
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popular, a maioria absoluta deve ser obtida, não só no conj'tmct-0 do 
Commenwealth, mas ainda na maioria dos Estados, depois se'Parada-
memte, isto é, em quatro Estados sobre os seis da Federação. 

O referendium alludido teve log~r a 216 de Aibril de 1!H1 e as duas 
leis socialistas fracassaram, em ta·es con·dições que os liberaes an-
nunci!tram desde esse dia o começo do declinio do Lalbor Party. A 
lei dos monopolios 'foi redeitaúa por 6'87. DOO voto·s C'Ontra 443. 000, 
e a lei da arbitragem por 6812. 000 contra 446. 000. Em cada Esta·do a 
maioria foi largamente robtida pelos adversari'os da lei; só a Austra-
lia üccidental !foi que forneceu ·a·o iLahor Party uma fraca maioria 
de 5. 000 votos. 1 

' . • l 1!.· 1 

Conv·ém esclarecer, a tal proposito, que a 1Australia üccidental, 
paiz de pesquizad.ares de ouro, possue D'S eleme<ntos rri.enos australia-
nos e mais aventureiros da Commenwealth. 

Quem oo.ndenmou a nova legislação sinão a opinião australiana 
dos Estados que, politicamente, assim protestaram contra a incm:1são 
das corr·entes federa~s de centralismo in-0s seus legitimas poderes da 
autonomia estadual? 

Hevela ainda esse facto pelo s·eu aspecto social, que o s,ocia-
lismo do Estado, na 'Australia, não é sinão uma lon_gin•qría reaU.dade, 
até mesmo nesse paiz aue se tem ap1)roximado mais de perto da rea-
lizacão das utooias socialistas. 

Essa derrnta, apurada p·elo re'{erendum de 1911, não impediu 
que o Partido Trabalhista, que a·s·cendeu ao poder federal em 19'10 e 
que tinha at,é a primavera de 1913 garnntida a maioria do !Parla-
mento. continuasse com seu ministerio á t·esta dos negoóos publicas 
daquelle paiz, apezar de não possuir. a co·n.fiança do mesmo povo -
no sentido parlamentar dessa expressão. 

üs proprios leaders ·do 'Partido Trabalhista disfarçaram sua de-
c·epção declarando que tal revez nada si~rlilficava, que aquelle r·efe-

. rendum não era de mod.o nenhum um ver-edicto anti-so-cialista dos 
eleitores. No entender desses lead.ers, "o vencido, em 26 d-e .Abril de 
1911, foi a cezotmlização e não o socialismo; a opinião publica aus-
traliana 'não appno-vou as leis novas porque, em cada um dos Esta-
dos conf.ederados, eila se mo·strou extremamente ciosa dos seus po-
deres nos parlamentos regionaes, porque, sobretudo, Sydney não se 
indinará jámais deant'e de Mellbourne, nem 'Bris·bane ou ·Adelaide d.i-
a>nte das ·outras capitaes". 

Ha uma grande dose de verdade nessa confissão dos leaders 
que sustentam a these socialista. ü vencido foi a centralização. 

Si foi o espirito de centralização que cahiu V·encido em uma con-
federação de seis. EsfJatios apenas, em um paiz' onde existe um partido 
naci.onal .fortíssimo, com a di·sciplina do Labor Party, cujo prO'gram-
ma é urna ba1mdeira amplamente agitada de enthusiasmo unitarismo 
centralfa'ador, e ean uma federação de mais a mais d'e reglmen parla-
mentar, cuja constituiçã.o ainda comporta a "responsabilidade minü-
terial", - imagine-s,e entre nós, onde a população é cinco vezes 
maior, repartida por vinte e um Estados uriidos, mas com1)letamem-
te auto-nomos, onde não ha um partido nacional como aquelle, onde 
o regime·n federativo -é de fórrna presidencial, não gosando, por isso, 
as .Camaras legislativas do poder absoluto e anonymo de eleitos fr-
respo1nsaveis, que tanto caracteriza o ·parlamentarismo. 

1Deixemo·s, por agora, re'l-egada para o Ja.clo a discussão que se 
tem travado so!bre o nosso direito ·constitucional, quanto á indi visi-
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bilida:de da soberania da União e que levou Ruy Baribosa a 'chGlmar 
"funesta •illusão" a soberania dos Estados. Essa discussão desde a 
Constituinte rep1:1'blicana, onde José Hygino, Amaro Cavalcain'1e e ou-
tros sustentaram a pre'.{londerancia da União soberana ·entre os Es-
ta.dos autonomos, em contrarfo á. outra corrente, 01nde fi.gurou a re-
presentação rio-grandense e oulras vozes autorizadas - 1bem demons-
tra não existir uniformida·de de vistas sobre o assum:g_to . Houve 
mesmo quem retomasse a .mesma materia no CongressQ Juridico, re-
unido no Rio, em 1900, o falleci1di0 juiz Gabriel Ferreira para sus-
tentar, sobre o direito federal, uma doutri1n1a ecledka, de palpavel 
accommoidacão entre aiqueHas correntes oipipostas. 

Que a idéa d a in·divisibilida•de da sobera1niia constitue um· ponto 
dt> vista estreito de absolutismo, de centralismo absorvente, de c one 
servantismo ail:razado por méro amor a velhas •formulas de direito, 
em contrapüsição e r eaes necessi•dades sociae·s, a legitimas as.pirações 
da huma11idacle, - quasi que, a·go.nt, temos, 1deba-ixo dos olhos, a pro-
va pratica em ·cuntrario com es·sa concevção de um fPiarfamenio in-
ter nacional e i1nterprofission al do Traiba'lho - como é o actual Con-
izresso de Washing'ton, onde o !Brasil está oiffici alme·nte representa-
do, -- evocand'o a necessidaide d·e um pod•er 1'egilf.era·nte univ•eTsaJ, a 
estabelec·er-se em proveito da Sociedade das Nações, ·da Diga dos 
Estados, como pro•poz, ·na Conferencia de 'Versailles, · chrisma.1-a o 
Pmbaixaclor brasileiro, ho•je Preside1mte d'a iRepub.lica, Sr. E.pitacio 
Pessoa. !Não equivale isso, in sophismavelmente, a uma especie de 
soberania super-nacion al, de uma soiberánia acima e f óm d:a acção 
soberana das nações, direitos s·ociaes nasddo.s . com a bumaniade, n1on 
sel' iDta, sed nata le:,.;, se-gun•d'O a pa'lavra ·de Cicero? 

. As ques'tões econ!Olnicas ·do povo bras.Ueiro subordinam-se, as-
sim. neste momento, :a dnas pontas ·de um ·dilemma .fatal de o-rdem 
politica e social. 'Por um lado ha de jungir-se, inevitavelme11te, a 
prin d pios politicos. tão sioberanos- ·como os 1au e mais o '.{lareçam, 
condi:zentes c·om pero1gativa•s 1e-ss1enci.a.es a ooHectividad·es Or!ganiza-

. das politic:amente, sob uma autoriid·ade regiio1n·al, com poderes pro-
prios, ·exercendo-se automaticamente, como são as unidades da nossa 
Federação, as quaes '.i•fimais póderão voltar atr1ás no caminho das 
conquistas e franquias liiberaes ·com q ue a Republica as int~gralizou 
nos destinos da nacio1malidade. O novo re-gimen não 1foi uma mudan-
ca r'le l'Otulos, ·d_.e formas · governaimentaes, nem .surgiu .de improviso. 
Minas, com o movimento da Jnconfidencia, \Pernambuco e outros 
Estados do m·orte com a te·ntativa da •Confoderacão do Equador, o 
Rio 1Gran·de do 'Sul com a heroica cruzada dos IFarra'.{los, S.. IFaulo, 
o S. Paulo não escravocata, o 'S. Paulo bistorico da prnpagarnd:a r e-
publicana, são brados que depõem, de modo expressivo e seguro, e 
d1~smenti.rão ·eternamente a inlfeliz pbra.se, posta na bncca de um 
nos nossos grandes homens uu.bJicos, que o povo brasileiro "besl'ia-
lizado " assistiu ·á proclamação da Hepub.lica. Si as crises de train :>-
fonmação no evolver de um povo podem ter o caracter ·de .revoluçôes 
pacificas e, na bi·storia de outros, atravessam abalos 'formii da veis, com 
inevitaveis b emorrih::i·gias. com haptismo de sangue, .é que naquelle, 
ao contrario da phrase de •Aristides Lobo, a id1éa j1á estava mais ma-
dura, êra mais naturalmente r ecebiida, e seria · uma ~n~ustiça, quasi 
uma i.rnfami:a, co·mmeUida ass1im contra os senti.me1n:tos do povo bra-
sileiro, faz.er ·crer que assistiu - "beslializado" •á aibolição da escra-
vatura, ao ado da lndependencia, a todas as r eformas sooiaes, em-
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fim, só por<que em outras terras e ·povos conqulstas idenlicas se 
grangearam <'t custa de redempções dram:aticas .e tragicas. 

!Enganam-se aquelles que con'f.un.cJem e egualam o acas.o que, 
pela segunda vez, levou uma n<áo a um pürto da Bahi:a com D. João VI 
e sua côrte, com a prinieira fatalidade que arrnstou até ás costas da 
mesma 'Bahia us navios de Pedro Alvares 1Cabral. 

Sem a fuga do rei portuguez para cá, sem esse desvi10, na evo-
lução 11istorica, com que a todos os pov'O's perturbou a aventura Jla-
poleonica, - o Brasii, talvez, mais cedo, teria j1á realizado o seu 
sonho de Republica, que viria, de certo com a sua indepe1n.cJencia 
po.Jitica e o ideal da instituiçãü federativa, clecorrencia logJca e fatal 
dos .seus destinos, simplesmente retardado pela incidencia daquella 
cdrcumstaincia. rDividind-0, rentão, o ')JOvo J)rasilei-ro, qu;:,,ndo se·us 
delegados repuiblica11ws escreveram a 'Carta Constitucional de 9'1, o 
anterior estado unitario •da nossa Patri.a commum em !Estados parti-
culares, esse novo caracter consagrava uma as.piração, existente· nas 
antigas províncias, de se gover.narem por seus prO'pI'ios governos, 
com adgünistração peculiar aos seus irnieresses. 

Um nucle-0 foderatico, mais do que latente, um es·pirito de re-
gionalismo, franco, .de'cdsivo, imperioso, sempre a'qui viveu tão legi-
timo e · táo vivo como aquelle, a traz referido, a proposito dn ref eren-
dum na Australia, em que o es·p:rito de federativisrrno supplmliou em 
uma elieiç,ã10 po.pu}ar, o .esipiTilo .d:o socialismo rcentrali1zador, com a 
circumstancia, alirás de lrá ser até este alimentado por um dos partidos 
trabaiihistas mais pllljrantes do .mundo. 

rPela outra parte do dilemma, vê-se elO'que·ntemente que a divisi-
bilidade da sobe-rania não é uma utopia, as questões economicas do 
povo !brasileiro, como de toda~ as demais nações do universo, háo 
d'e marchar de par com às instituições sodaes, de ·caracter universal, 
com bases rnoraes, fiihas da boa razão, em summa, com uma orga-
nização racional do rnurnrdo, rcorn um plano de concordancia dos in-
teresses da humanidade 'inteira, em vez de ser apen as vistas d.entro 
elos limites do angulo dos antagonismos particulares, vadaveis de 
nação para nação, plano de concorda1;óa em ·que as classes operarias 
ele todos os 'Paizes se .desenvolverão em !força, em consciencia, e 
em via ele · sua incorporação .cl erfinitiva na sooiedade moderna, pelo 
caminho da ord em, .ao progresso, do bem-estar para todos. 

Não me demorarei máis no [inca-rpé ·e.m •que m e tenho estri:bado 
para te'mar em tal pr.eliminar, preceito que me ensrina a respeitar, 
como . se respeitou na grande Repu:bJica da America do Norte, D"a 
Argentina, na Confederação Australiana, a obra dos seus constituim-
tes, procurando ver, antes .cJe tudo, como eriqua•drar dentro do nosso 
organismo ' político e economico a solução dos problemas sociaes que 
nos estão affectos. 

ü EXEMP!JO DA SUISSA 

Em todos os ·outrrQIOJ paizes die tY'PO diescentr•alizador •oibs·erva-s·e 
que a •legislação relfre.rente a·o trab'aJih.o começou a ser ex•p·erimen-
ta.cJa nüs Esfados, .p-01r c1omp1etir a ·estes. Ha um ca·s·o frizante a ·esse 
respeito: 'º procesiso na Suissa ela questão 1d1o·s 'segulr'os .operarias . 

Os .part~.cJarios da não int•e·PVençãro ·d101 Estad·o, p·onto de vista em 
que aUá!s tamhem não se inclinou. a ibanca-da I'eipu:blic•ana rdo Rio 
Grand1e, como <tive occasião de mostrn·r no ~neu parecer justirficativio . 
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da refusão da aCtual lei da 1Repulblica sohre accid·eintes do tra:baliho, 
arguem constaillt·emente .como 1exemp'lo 'ª Repuiblica lhelvetica, a Re-
pulbilica .moc1elo, onde o c~tda·dão :!:em de modo quasi completo sa-
tis1f\eitos t otdos s1eus direitns e nec·essidad.es. 

O •estud-0 dü que -alli. 0oc·c·oa:-1t·eu, ·quanto a •seguros O'Pera.rios, 1con-
forme livrns de Arthur Boviet, Ol:iaides iJ3ud·ez, L. Foürer e Numa 
Droz, é ·concord·e na demo·nstração de que· o pov.o suis•so é ·partid.a-
rio do seguro oom a interifor·encia e pa_rticipação do Estad·o. 

O seg:uro mesmo obriiga!lorio, oomo -0 serviç101 milH:ar 01brigatori-0, 
e1s.crev•e m·ais ,ou ·menos -0 1esc1ripto·r suisso Numa Droz, - jusbfi.ca-s1e·, 
p·oI'lque um inter·ess·e supre111101 o exiige. IEíl·lie vem 11e·solV1er, accr.es-
centa Bovet, um dos proibl1emas mais ardno·s da .grandle! questão 
social. .Aipieza·r 1diisso, poir1ém, o segur-0 oibr:iigato'fio, ·em cais.o .d.e acci-
dente 101U ·de d:oença, foi repe>llido por pletbisC1:rto 1popular. 

Essle f.acit.o 1piede ·aligumas l'e>fl.exões . 
Em maio de 18815 as Camaras oonvidararn o •ConiSeJhio Federal 

a estudar a questão do ;,,e,guro dhTigato1rio soibre acódentes. As 
associações operarfos suissas diri.gir,am-se, po.r· seu laid10, 1á Assem-
b1éa •F•e1d1era'l solicifa:nd.o a adoipção ·do .seg:urn olbri:1gato.rio d.e modo , 
"a tirar a.o capital o trisrte privile.gi101 de ·espect]lar com as desg1,aç·as 
qutc' f·eriam ál'> cla..sses tralbalhado.,ra~". 

Impunha-se, portant•o, uma revis.ão constitucional'. .Q voto af-
fir mati'v·o d::t13 Gamaras de 4 e 13 dei dunlho c1e 1890 foi ·sanccionado 
p elo povó a 26 ·de outub1ro do mesmo a.nno por 238. 2,2'3 votos contra 
92. 200 e por to·dos ,os cantões, menos o de Vabi·s •e düs iRhlQldianüs 
inUeriQ",r:es. A nova disposiç.ão es:t:ipul·ava: "A Conlf•edieração intr1otdu-
ziná 1por via legislativa o 1~.egurn tfün caso de accide111t.es e de doen-
ça, tenc1o iem conta .as oaixas d·e sücc·orT101s 1exis•tent1es. IPúd·e tam-
bem 1cl1ecilarar ubriigatori·a a p.arrtiC"1pação nestes \ segur;os, em geral, 
ou para cer<tas categorias dle cidadãüs". 

EJ' sa disposiçã•o consagrava, pois, 1rn iprinci1pio · do -seguro .obri-
gatoorio. . 

Então -0 con.selhei-ro na.c'o01rnl iForrer, 1que havia ·estuda·clo essas.ques-
tões, (vi·de -0 tNlibalho desse c10Q1s/e11heiro M'emoire sm l'introducl'ion 
en Suisse de. 1/.' asisuran'?e contr.e les acci'a~en~s, !1:1-.echo ·citado por 
Zancada no Lvr·o F1&nszo1u~1s para obreros), f1·cou ·encarregad-0 d-e um 
projecto S1oibr.e se1guro obrigatorio. Bss·e pr-0J1edo f'Di a·pprovaido 
pelas Oaniairas .em 1899 com ·o tibulo '"Lei ,fe.d,era1l sdbre .o '~·eguro 
contra as doenças .e os a.cciclmites e sobre o s1f:;guro miitar". 

ü po'Vlo, suisso, .a es•sa altura d·a que!Stã10, pediu -0 referendum e 
a 20· de .mafo de 1900 cl esapiprovou por 341 . 9i14 votos cüntra 148. 0·35 
o pro:jecto \F1orr1e1r. 

Queria isso .si.gni.ficar que o povo su;•sso que havia levado á 
sua Conisitituiçã·o o seguro obrigato•ri.o como uma tend•enda ipara a 
quar marcihava, fos se contra a id1éa? 

Não p.ar·e<ee .s·egu111cl10 a ex1J1ioaçã-0 d·e iBov·et, que assim se oé-
cuipou do •ne"SuHad!o desse v.oto -nega.tivo: 

"Uma c·orrente ipoderosa a.e op·:·nião s•e maniof1estou pelo vo.Ni 
constitucional ele 18·90, e o pov•o, p·or uma maioria ele 190. 080 v101to!s, 
pediu a ·eilaiboração de uma lei soh'rte os accidenties e 'ªs dooenças. 
D-o us annos mais tarde r·epeHiu po-r 'lllma maÍ'Oiria sensivelmente 
igual sua sancçã10 ao pro.jecto qwe as <Gamaras F1e1d·era·es haviam vo-
~a1d10 quasi unan i.rnen1ente . A so.J•uçfü.> ·nãio agradava ao povo, p!o1r,ém, 
s·em embargo, apezar do numero ele suiffr.a.g'•os negativos, a diver-
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gencia ·de opm1oes ·entre .a nação ·e 1seus mandata:rios dim(Jil!aua de 
uma quesi'ão d·e f órma, ·e era menos proifunid1a. do .qiu!e m'Uitos ima.gi-
navam. 

Ain1d1a não .exis.tiem, na 1Suissa i·nisrt:itud,ções 01flficiaes d·e segur-o, 
a não s·er ·cantonaes, como a >Caixa de :Segur.os .de Nel]fohateJ. 

\E até no1s pr.o1pri>o.g .p·aizes .oentr·alizadüres, d•e ifórma política 
nnitaria, como a França, ap·alpou-:s.e semprie: o terr•eno cautelO'sa-
menl'e no sentiitl•o d·e re·s·peitJar 1os inter.esses 1pecu1ha;r1es ás suas r ·es-
pectivas •regiões departamentaes. As~im ·é 1qne iRenié Marüal, na 'Sua 
obra de 1907, Hygiene individiz el>ie du TJ'auaiMe1m· (étujdle hygiéniqwe. 
socdale e j.m"i(dique), .tratan1d10 1á paig. .2M, dia l egislação O\P•Bl'airia 
franceza "·enca·rada só quanto aos pontos dle· vis1a da hy;giene e 'da 
s.eguranç1a do trabaliha·dor", escr•ev•e: "O dia do traihaliho, quand•o 
appareceu, .no arsena>l legislia.tivo, o pirimeiiflo1 cuidad·o com a saud1e 
e ·a hy.gi1ene do tra!balha·dor, foi ·diminuido, id·e uma hrn·a; em con-
~equernci<a, em PaPi'5, ond·e era a.e 111 h:ora1s !fioou reduzido a 10; ·e na 
pr.ovincia onde era até então. de t.2 ho,ras, .fi cou reduzido a om~e. 
(Decreto da Jiei de 9 d-e s•e1:emhro de 1848). 

CONCLUSÃO 

O que beimos, <N1Jtes de tiufo, d.e .resolver é a opportunidade eco-
nomica e t11ad içã.o indllsilrlzi.al do nosso m eio, die accôrdo com as 
cx igencias co.nS'titiic ionaeS' d10 seu organismo p.olitico e social. 

S, PAULO E RIO GRANUE 
\ 

Antecedend·o a creaçã.o ,em lei, o que ainda .não s·e .p;ffoctivou 
praticamente, . de ·um IOe.partamento Nacional do Tra1ba'11l10, .j.á .uma 
elas uniid•ade·s da •Fed·eração, o iEstado de S . P.aul.o, fa:llou ·em aibo·no 
do esphito f.ecl1erativo denitro d-o qual t em de •s<e •amolid1ar a legisla-
ção quJe, p.o.rventur•a, exigir·em :as novas necessida·des .trazidais: pelo 
noss1a d>es.envolvimento industrial. S. Paulio cr.eou o 'S'eu D•eiparta-
mento d.o Tra•ba1ho antes d ia União. Deve ser, ·s·em d·uviid•a, poI"que 
a inS<pecçã.o do tra1baliho 1e1m S. lPau:lo j1á ~s:·e tornou ·uma nec·essida<Cle 
reg'·on.al, pieorcliar •ao ,seu systema d·e traibal!ho. 

P>Olr <tre•s hor.a·s a rfio tomei a .attenção da Gamara no anno pas-
sado, traçando um longo e minucioso paraU'elo .entl'e :S. iP·aulo e JU.o 
Grandie, em que puz em oonfronto a dive:rigiencia dos s·eus sys1ema1s 
na JnstaJlaçã•o ·do trahal!hadOT rur.a'1. Patenteei ;q'lle o Ri.o 1Grande, 
si não tem ~eg_isla'd.o nem tentado J.egisla·r iem tal; senrtido, náo é só 
p0<r diff.erença de cri;tlerios d:outrinarios. E' porque na pratica, 
como entã·o demo1nstrei a e!Srl•a Casa, oorrigiunos promptamiente na 
Republica todos :os erros que em materia dle! colonização havia 1nos 
legado o Imperio. Prevenimos, as.sim, 1dle antemâloi, l•ogo nos primei-
l'Os dias do novo re1gimen, ilD'gtcas .r1.eiivin1dà.1cações economicas futu-
ra1s, pois é ,evidente q'll·e o .gr<a'Il'de p>eri.go no Bras·il, ·c101mo se tem 
vie:riificado em 01üros paizes, sur.gir<á .no dia em que o espirita asso-
ciativo rllJral', a•inda latente ·entrie nós, desp·er.tar .as:so-ciaido, em Sllas 
queixas e recliamaçÕle:s, ·á acção C!O'l"P'Orativa drus· classes operarias 
nr.banas, já evidenciada, por mui.ltiplns symptornas, no's nossos nu-
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cl'eos de concentração indus•trial, mais assi1g.nalados: [):istricto Fe-
dera;], S. Paulo, IR.io Grande, Bahi·a, Reci1fe e Par;á. 

O Estado dle S. iPaulio. oomeçou 'vor o·nde tiniha que começar . 
Começou forçad·o pleJla situação do seu systema· d·e .tr.aiballh10 ruTal, 
creando o seu Depiartamenrto !Estadual do Tr.àiba~lho, com o s·eu Pa-
t!"c11rnto 1Agrioo}a, institui do p·ela lei n. 1.29'9, dle 27 •de dle·z.embiro 
de 19H, •C•Om -OS ifavoreis das leis d'ed·eraes ll. 1. 1110, de 1904, e 
1. 607, de 1190·6, p,rncurand·o oercar dle ,garantias o seu tralba:lhador 
rurial, necessida•des ·não sentidas no 1Rio Grande, onidle ·s·e adoptou -0 
regímen exclusiv·o da esp101ntane•i·dad1e, sfonprnficand·o-se aUi a tarelfa 
dos Governos •que nã-0 teem, pelo systema 1rfo -grandens·e, prncisão de 
a e-r.tas leis para gamntir -0 s•afario do tr:a1bal1hador agrkola, ip01ique 
nem J1á existem colonos a ·salar~·o. A lei solbr·e patrnnato a1gricola 1que 
o 1prnjecto Salles Junior visou alli tr&nsform1ar ·em patronato dio tra-
balho, proliferará em ·esc·0las que vãio ens·i·nar .o tr.alba~had•o1r a ne-
clama1r ·d10 !Estado uma lei sobr·e '° .salado, ·uma esp•ecie de valoriiza-
ção do t•rabalho, oonwi• foi ·pr·omulgad1a panll a valorização do café. 
A 101gica Je.gisl•ativa •que levar a h igir da interv.enção do Estado r·e-
gras ou normas :sobre mat·eria economica do oontrac'bül do tr.a:balih.o 
na faz1enda, acaiba!rá por ensi·niai· os •i.nter·ess·a!d'Os a concetber .a acção 
dir·ecta e 1mm1ediata dos -0perari•os, ·extrem•o: •perigos•o das po1itica1s 
ab ertamente interv·endonisfas. 

As di:fferenças d1e clima, de ha•bitos e costrumes, pastoris e aigri-
col'as, ·d1e· opportun•'.dade ·economka •e tradiçã.o da igrarndle maioria 
d·o:s Est·ad1ms da niossa f.e·deração, ·al1guns dos 1quaes nem •attingir.arn 
ainda á p!hase industrial, viveJ11do ao Deus diará da pr'oducção ext•ra-
ctiva ·ou de suas cu.rturas aigricolas rudimentall"es, - não podem jus-
\hficar a i·diéa d.e se . fa'ller pesar sob·re os homlbros •do pailz intei•r10 
aquella esipiecie de va'l•olJ:'•i,zaçãü do tr.a1ba1ho, ipois, na pratka, todas 
as leis operarias, em ultima analyse, rveem redundar solb s·eu .aspecto 
d·e oonve1r1genciia natw·al ie eg<0istica, numa lei de 'Sailario . 

Tudo indica que é p e:los Esta·dos •que -o ·movimento devia come-
çar com soluções a·d·equadais. ao gráo de d.esenvolvim'ento de ca1d1a 
um . 

JUSTIFICATIVA DO ART . . 2º DO ANTE-PROJEC'l'O 

A prote.cção á saude dtois trabalhadores do commercfo 

iP.ara evitar futuras agitações enh1e· os emp.rlegaidos do commer-
cio, ::,.eria pre;f.erivel des1d1e j~ inclitiir no proü·ecto de lei qu1e esta 
Commissao 1eilaihorou, a ex;ten1sã.o. d101s ibene1f.:Lc1os d1e certa·s medi·das 
de ·hy.gie·ne e s·egurainça· álcrueJll.es ·modestos collaboradores da prn-
ducção . 

AquL miesrrno na Ca1pita1 da Repu1bliea, na metrop:ole d•o1 p.aiz, a . 
prntecção 1d1a saud1e· ·dos tralba~hadores do commercio é d·e enorme 
de.ficiencia, para não d.ize,rmos ~otal'mente impra ticaida. A:té em 
institutos ib:aTicarfo1s· piod1eros.os, de largos recursos, nos ,grandes es -
tahe~e:ciment.o.s d·e credito, estrangdr·os e nacionaes, oom sé.de no 
Rio d·e Janeiro, para não falla•rmos dos Estados o•ru die ~eil·1 1zme11te 
eúsrtem, a respei·to da hygiene e segurança dorns: sus funccionarÍ!os, 
ban•oos, com·o a matriz em Porto Aleg:rie, do Banco da iProvinc-ia do 
Rio Grnnde do Sul, q~·e ho.nraria q ualque.r c·entrn civilizado do 

, 
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munlil10 p·elo seu conlforto ·e oondições ihyig•i,enicas, - a regra é v·er-
mos os emrpriegardos dessas casais• de pé, sem nu nca •P•Ode•rem se·ntar-
se, ,p101r detraz des gichets; trialbalihand•o mui.tas vezes ·em sub-soJo:s 
não arejaid<Js, á lruz do gaz ou da ·ell1e:c1:r icidac1e. 

Nos armaz.e•ns, mesmo nos granldies arma:liens de müda a:s· vi-
ctimas são 1ovens ·e moças, ·e ás ·vezes até meninos e meninas, ver-
dadeira:s cria1nças, tT:abalhando em um:a• atmospll11era pesada, ;poei-
renta, ·em i!dacle p ropicia ao desenv.olvi;mento 1d10 rl:enrivel fJ.age[l.o 
sooial, que: ié a tuibercuilose . 

O propTio aspiecto deshunlbrande d•e vi·siosos sa•lões de ·chá, as 
cornfeitarias onldle se diverte a g.en•te .ociosa e ahic, da:s .granrd·e·s ca-
pitaes,. ias casas de gelad .. os e .ohooolate·s ie os "·ca'flé·s" d e· J.a.rgas di-
mensões, ·dle !Parie!des or:namentaidas ide e:;,pe.1hos, atrav.és d·OS 1quaes se 
ref.l.e1ctem e se dilatam na i11usão das amplitud·es falsas, .a.s Juzes de 
artisticos lustres eloectrico·s, - to1d•o •esse l!ux.o de côres ·e de vida 
ailegr.e, não ;p·e1rmittiriá talvez suspeitar a · ·existencia dos ·recantos e 
akovas sudas e sem ar, .onde são .obrigad.o:s· 'ª s·e deitar, .e a passar 
as huras de s1D1mno e r. e•p.ous·o, os caix•eiros 1d1e casas de especia.rd·a:s, 
padaria, past1ela.ria, conlf.eifaria, ·etc. 

E' verdad.e •que tamiilem em outros paizes os emproe-gados do 
commercio ha p•ouco tempo é 1qiue começaram .a ret.e~·1 pür iJn:stanties 
a attenção d!o1s [egisladores. Mas hoj.e j•á conseguiram r·eaes oonquis-
tas, quanto á sua prütecçãü, n'ess.es mesmos paize:s-, i•nclusiv,e .I,J.U 
França •e' Portuga'l . 'EV'i1de.ntemente, ihouve s·ernprn em tod-a a parte 
um retaincl·amento da opin.i.ãio .publica• no s·entiJd10 .die ha'.bitl\lar-S•e a 
comparar a situação d101s e.Il].'Pregados do oomm·erdo com •a •dos 
oper ario:s· p•ropriamente ditos. T·em-se p·en.a, ·não s1e:m r1azão, •e.scrleve 
Delpré1rier (La Proitectioi:I. de la S.ani'é des .travai.lleurs du commeircle, 
1910), dos mineiroo•s enterraidos nas tr.evas, dos 101perarfo.s V'i1d1r·eir·os, 
que S'e exg.ottam de c:ansaço, d•os .fiandeü.o.s ou do:s teced·or.es, que 
r·espkam uma atmos1phera torrida 1e mail.san, e, no ·emta•nto, esquece-
se dio caixeiro dos ,grand·es e düs pe·q;t.H~rnos armaz,ens, que vivem em 
cornd·içõe:si de T·eivirndic:ar a mesma comrpaixã•o .e a mesma salva-
guarda . . E Maurice Belilon, pefo E,.c·onomd'Ste Français, saUentando 
sensatamente ·que são ,grandes <Js riscos .cJ.e exces·s·os de.ssa ord·em a 
que taml:Jiem ·s.e ex•põern os emp1Pe1gados d101 commercio, def.enrdi•a,. 1e:m 
1'908, a idi1f1fu:s ão irresistivel ido po1d1er ·de policia e: elo p,oder de tu-
teJ.la do iEstad·o, ·que a socieda.die vem de ha muito a·dmittinclo, em 
fa.vor do 0<perario, áiquelJ.a ·categoria d e· .cidadão.s, que •funccionam 
no commercio, com estas palav:ras: 1"A parte m.ais Jiaiborios.a que, nos 
oai7:.es inte.r·vbncionistas , :::Ur.a1biu desde l0<g;o. 'ª attençã.o e os ben-e-
ficio:s d10 fogislador, .foi o pess<0·a1 üpier.a:rio; e11a ·recommendava-s·e a 
taes cui:dados pelo .caracter •penivel do s·eu tralbaliho ·e pelá modici-
d.a1d!e de seu sal.arfo nominal. Mas um exame r.eifl.ectido logo d·e·-
mo nstrou, qu.e a situação .dos empregadrns •é tão digna de inter,ess·e, 
si•nã10 mais dü 1que a do:s· ope•rarios. Con1 r;;fü'leito, ·O trabalho d·o em-
preg.ado é, em muit101s casos, tão duro ·e por v·~·zes men·o•s hyigienkio 
do .que o d·o operaria. 

P or um lad·o, o caixeiro lfica o'brigado a 1'onigas permanenici.as de 
p~, o empr,egaido de ·escTirpl101rio se vê p.rivad<J die: 0exerdci.o e de ar, 
estando mai.s exp•osto, a.quel'le .á usura rapi.da do O'rganismo, e o 
segundo á tubercu[.ose, do que a mão d·e ,oibr.a, que tem em s·e.u fa-
vor 'º appe.J'lo a fr.eiquenlles mudanças idle posição e o trabalhador d·e 
estrada para quem a tarefa em pleno ar ccmpensa largamente e ri-
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gor das intemperies. E,' por outro lado, si o tr<atamiento nominaa d10 
emp1regado é superior ao salario nominal do operario, o primeiro ·tem 
die :estar adstricto a despeza·s de que está Iivr·e o operado, desp·ezas 
de alojamento e •sobretudo d·e vestuar:o." 

Ex•plicando pür·que a socbeidad·e não repara tanto nos jovens de-
bieis, en1fermiços, exihau's.tos, que servem no bia:1'cão, quando o Estado 
tem o mesmo interesse, o mesmo dever d·e proteigeir a uns e outros, 
pois são ·estragos causados à :sulbstancia commum, â exist!enda so-
c1a~, -o que se v·isa, que as lei1s de hy1giene e seigurança visem o ope-
.rario da,5 fabricas, 1que•r o:s• •empregados ·d10 commer.cio, acce.ntuav·a 
Marno·nfr.e no ibanrquete do 3" Qonigre.s-so da Federação Nacional dos 
Empregad.os do Com1mercio da França: "Si le·is operarias ibuscam 
confeTir aos tra1)).allhadores manuaes ·mtelho.ras ·iinco.ntesta'V·ei:s., ao es-
pectaculo d:os se.us s-o.f1frimentos não pod·endo s·er irudli·iifor·ente a so-
oiedade, .e pa11ecemos um pouco ·esquecbd-o'.S, é por:que, sem duvida, 
nós, os em'Pre.gados do commercio, traibafüamo.s sem ruid,o e sem 
deso·rde-tn". · . " 

A unica s•olução ·satisfotori.a ·d10 problema no &asil S·erfá por-
tahto in.augur.armo:s uma reforma soci11l pa.ciffoa cons::i"gr·ando nesse 
particuEar, desde o j,nicio ·de tal .regímen, entre nós, uma ve·z que 
·está . no proposito do Congresso Nacfonaà converter aqueUe deve[', o 
preceito 'moral que o inspira, em regra legal .que ve1de entr1e ·nós-<> 
d·e·senvolvimento de el1ementos se•m saude, detrime1ntosos á :s.ode-
da1de, .ao patrimonio ·economico 'ª'ª nossa P.atria, - a extensão. dias 
mesmas medidas de p·rnte·cçãio aos em.pl"egaido:s: do ·comme!I1cio. 

Si assim ,é, como pare·ce, o quadro das circumstancias parti-
cularmente i:nsa.lu:bres dos m·efos m~bano.s brasileiros em que vi-
v·e!Ill os ·nossos ·emipregados .e traiba1ihad-ores .(Lo commerdo, a Clom-
missão ide ne.gisl'ação Soci{]Jl, por maiJS à.i.ffiC'il _ que seja p11ecisar o 
modo prai'ico de dct,r corpo e s·ancçã,d áque-lle dre:ver dlo Estado, 'P.l'll<-
oi•sa e·studar como a saude dos ·rn'feridos emp;regados c1ev.e ser pro-
tegida pda lei, i.rucllieando para os perigos ·que .a ameaçam remed.io:s· 
idenhoos aos que prescreV'er p.ara o o.pe·rari-o. 

A IN.OUSTRIA EM DOMICILI-0 

.Como justilficativa á incl'usão no .aJrt. 2° dia i•ndustria rm d·o-
mic<iolio, lembr10 que é qnasi a letha do .a•rt. 1 º da ~ei franceza ·de 
12 .de junho de 18913, aiquiUlo que reproduz-o ino ensaio pr.es·ente. 

Está calbalm e·nte Gmp.arada essa .pretençã·o· justissima: 
1 º; por ser ·excessiva 'ª' duração ·dlo .traib>aliho entre os o·pera.r>ios 

que tiraballham em domicilio; -
2º, por.que a ·d~d'iciencia e .a ins.aliulbridad.e dos tl·ogares que· ser-

vem ·de l.atboratorf.o dom<iiciliar é duplame·nte p·ernicio.sa, pois, vfa 
de .I'legra, aMm das horas ·de trahadtho, él .alhi .me•smo a habitação de 
taes o·perar'ios; 

3º, pela pouca ·nutrição .ein 1ger.a:l •d•os O'Perario.s que trabalh.am 
em d:omicilfo; 

4º, pela forte porcenta:ge'!l) das d ·oenças contagiosas que, se ao-
tam entre el'les · 

5°; pélos d:esvfos de moralidade, q,uando ha pr.omiscui'daide:s de 
sexos, mais ifaceis de v.et•:ifica'r-se nessas -condiçõ·es aca1nihaid•as da 
tnalbafü.o dio ·que na f.albri.ca. 

São es-s·es ·até os-- motivo.s p'l'incipaes que têm levado os socialistas. 
a propor a suppressão do trahalho em do<micilio. 
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A iIYGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO AGRICOLA 

(Vide a nota ao titulo IV do ante-projecto. 

JUSTIFICATIVA AO ART. 4º 

Medidas cbnc1e1·nen~es á hyg.iene e segurança dos trabalhadores 
que os paize·s civiliz1ados adJoptiOJIYIJn em sua legislaç1ão, para evi-
tar as causas !e os áamnos da corrupção d'O ar, me.diante os 
productos da respimção hummia 

'Constituem uma vergonha e.ntre •nós, a ju1gar peilo que se ve-
rifica em algumas casas d·e diversões (cinemas soibrietudo) a ·desidia 
do:s no"Ssos serviços 'PUil:Jl.icos 1d1e policia sanitaria, ·quanto 'ªü ar d-os 
10iga,r1es fechados e con.cor·r1;idos. Si ·essas med·idas são :jus·tas .e n·e-
-oessiarias p.ara O·S esp1aç1os f.ec!hados de logradouro e diver.timento 
publico, mas se impõe ·evMenterriente na p·rotecção daque.Ue'S que · 
trabal!ham ·em ambientes de ar co·n1f1inad·o, cornddção antfüyigienka só 
p.or s·i suflficiente, na opili1i,ã·o· ·de to·dos os tratadistas, piar.a deprimk 
a aictividade das funcções O!l'gariica:s. e reduzir, •nào ·só a capaóda·de 
e a força do tr.alba~iho como 'ª resistenda á ifa1dliga. · 

NesfasJ conilições, d·e'Ve, pelo menos, s·e enoO'ntrar entr'e nós, 
onde não existe um ser'Viço vi:gi,]ant.e de· inspectoiria d·o trabalho col-
lectivo, grl).nde ·nume·ro de . operar.ias, occupado:s em tra:balihos .sub-
tenrnneos (J)oçns, minas, gaforias, pe·r'furação de tuneis, etc . ), ou 
·nos navios e quasi todos os traJba.Jihadores, que ·exercitam profissões 
sedenta.irias (alfaiates, Sa(Patefr.o.s, escrivã1e1s, 'tel·egr.aplbliistas~ tyipo-
gr.a'Ph.os, costurei1rn·s, 1bortd1adeiras, etc), viv·endü ·em espaços dema-
siado .aip·er.tados e que" devido a terem s·eus movimentos limitados, 
devem comprornetter suas necessidades pihysiologicas . 

:O 1que possuimos entre nó.s de del~i.ciente, quanto á hyigi.ene es-
•colar, á hy1giene milita·r, á hy:giene e .segurança em geral d.a p.opula-
çãoo, deve falfar hem c1airo ao •espirita d.os legi1s<laid1ores 1brasi.leiros 
•e á acção dos nossüs didgentes. lRudiment3.!l'es e -a.oanihados devem 
ser d·e facto, os p 1oucos henelficios de 1que, aqui e alili, g.osa o opera-
ria no :Brasil no tooante ~ !hy1gi.ene industrial, para nào falila·rmos nos 
e·mpregados do c·Ornmercio e n-o.s liPaJbaLhado-res rura1es, a que já me 
rcleri. : ; 1 1 i 1 1 li 

üs '.be·neiücos elflfeitos da pUJreza do ar, aos quaes visa o artigo 
d·este ante-projecto, não red'l1:ndam sómente, .entretanto, .em vanta-
gem da saude dos opera.rios, mas são P•l'O'V·eHosos ec·oncimicamnte 
ao:s pr.oprios in.dustri1aes. 

A verdade d esse enunci·ado é tão palpa'Ve·l e d .e tã-o fünga data 
1diemonstr.acLa, que ibastariá a · esta .Commi.ssão um ex-einpio suggesti1Vo. 

"O gener.al !Moriri, em communicação á Academia d:e Sciencias 
de França, em fins de 18619, cita 6 cas·o .duma grande fa'brica de -te-
oidos onde tr.alhalhavam 400 opera'rios, cada um do:s quaes dis'Punha 
de uma sup-e1,ficie. de 5,,36 metros q uadrados e de uma .cunhagem de 
115 metros cuibicos. iDep·ois que, pelo seu cons·el!ho, se .fez._ a, instal-
1açã·o de um systema de' ve;1ti'1ação, o qual' fornecia· 1. 400 metro:s 
cuJbkos d·e ar ·pmo, ou sejam mais de 30 metros ·cu!bicos ·por .op·era-rio 
e · p.or hora, ver~ficou-se, nos dez mezes subs•eque'ntes, ·O seguinte:; 

1º, quê o numer.o de a:sse·ntrumentos ipor doe.nç·a de 10 ai 12 p-or 
dia, como ·era antes, baixou a 3 e 4; 



2°, que a prnducçifo do traiba;iíJ.10 augmentou de , 6 ºIº, .g,raças á 
mafo.r activi•d•ade desenvolv<ida . ipelos oper1ados; 

3°, •que o cün·sumo do pão (alimento esse que era forneicido por 
um forno annexo á fabrica, suibiu de 1'5 .'6!5'6 kilogrammas por tri-
mestre (lquanHdade oons1umida no ul.timo trimestr.e de 1867 .ante'S da 
i·nstallação dos ventiladores) .a 20. OH kiI'ogrammas no uJt.imo tri-
mestre de 1.868, depois da supramencionaid•a install.ação. 

Na Ingla.terr.a, depois da lei de 2 d·e fever·eiro .de 1898, •que es-
taibeleceu que nas fabricas de a}godão .a pr~poQrção em volume d·e 
gaz caribonico no ar ·não d·evia sup.e•rar a Ü,'9 por mil, WiUiams, 
insped·OT 1d1a:s manu!facturas em Manohest·er, aibriu um inquerito e, 
consoante a cornfis.são dos proprios ohefes industriaes, ficou tçimbem 
provado, não só a :diminuiçãü dos oa.sos de doença entre os opera-
rio:s e ü au1gmento de seu ganho, cnmo ao mes·mo .tempo se · tornou 
mellbo.r a quaU<;J..ad.e dos tec·idos if•albricados, 1d1e sorte, que, tendo em 
conta o facto da i1nstalliaçã·o dos ventila·dores, provada peJa l'ei, o 
nov·o processo havia tl'azi.do UJm heneficio aos iproprios industriaes. 

Em um inqueri•to posterior, d·e que foi enca:n-.e.gado pelo .gove1rno 
inglez o in.: pector .Sclhudld·er, em co•nsequencia da reclamação de 
a}guns patrões que a•chav.am muito severoQ o r·e:gul a•me.nto . da lei su-
praótada e artifi,nmavam ser muito d•ifficil' abs·ervaJ-o chegou aquelle 
funccionario em seu relator.ia á concilusão a.e que "na grande maio-
ria dos casos tinha encontrado a 1quantielade ele gaz carbonico no 
ar, a.baixo 1d:o limite legal, que em um só caso pa•ssava um •pouco de 
0,9·1 por mil, e que todas .as ve'hes que a installaçã·o ·d•e um systema 
de ventilação •perfeito é feita por _ enrg.enhei1rns competentes p.erma-
nece ex·a•ctam ente na pratica a manter a proporção ele gaz carboni-
·co .abaixo do Jimite J!ega•l de 0,9 por mil". 

Encontro d·esaccôrdo nas leis do.s diver·sos paiz·3s refor•entes ao 
ponto aqui em que·stão, com respeito á cilfra, prescripta oomo con-
v·eniente, par.a a cUibagem do a.r. iE' que a proporção relatiiva d esta 
cuibagem, indicada exactamente poelas expeir·iencias dia pihysiologia, 
por hora e por indi•vidup, a que figura n.as taJbeUas clas»ioas, pód·e 
ser reduzi.dia na pratiica á m1etade ou ao terço, •quando se calcula a 
n vbagem nec·essaria dos ambientes, ·porique está verif'.caclo peJa 
observação d.a e·n.genharia e medicina sanHaria 0d1aqueUes povü's 
·que, quando .um determinado local ·não seda ~rmetioamente f.echa-
do .e a diflfere·nç>â entre a temperatura ·externa ·e interna não v.ae a 
meno·s de 5º, o ar se re·nova espontan·eamente .dua11 ou tres vezes 
dentro elo espaço el e uma ihor.a. Além disso, .con·l1'ições .c] e· ordem 
e ononüca i.rnfluem para r·eduizr ainda mais o min.imo de, cuibag·em 
permittido nos regulamentos ·sobir•e hy.giene· das .fabric.as e .elos .]o-
gares feciha·dos em que trabalham os operario.s. 

Na Suissa esse numern mínimo é de 7 me1tros cU!bicos. Na AJ-
lemanha d·e 15 p.ara ca•d·a' o.perarfo nas typographias, de 12 para 
caJd1a orp!e•rari-o occupaelo na .falbricação do- caracteres de imp•re:nsa (J.ei 
"de 31 d1e juliho de 1897), e d•e 10 metros cubicos .para cada operaria 
oocupado na manrnfactura do ta:baco (l.ei de 17 die .f.eveteiro de 
.11907). Para as O'utras industrias, porém, está', no emtanto, estatuido 
na legisfação germanica o seguinte: "Os directores das fabiricas de-
vem, ele modo especiiaI, garantir ao.s opera1ri.os •luz sufüiciente e um 
volume e um r·e•novame.nto de ar satisrfactoriosl' (lei .industria:! de 1 
die julho de 1891, mo·dif.i,~ada em 21 de dezem!bro de 1908) . 

' Na Be1gica 10 •metms cubicos (D . iR. de 21 de :s.etemibrq d:e 
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18:94, art. 16). 'Na Ingl'afer1rn era: · de 7,08'm3 em todas as ·OIÍ·f4dans, 
compr·eihendida a manufactura de taibaco, a·tié o Faci'ory A.ct d·e 
17-8-1901, art. 3º, que· pre-screv·e de 8 a 10. Mas, na industria · 1d1e 
teci:d.os de .ai~godão, onde o .ar tem que se.t' manrl:>iid.o arti1fioia1mente 
humido, a legis1ação ingJeza ·dis•põe que o ru· s·e r enov·e em razã·o 
de 16m3 por indivi1duo e por hora, para · rque a proporção do gaz 
caribonfoo re:sidual da r espir.ação humana não ultTapa.sse O•s 0,9 por 
mil em volume. (Factory m~d Work-sho.ps Act . d e· 2 de fev·ereiro 
de 1898). A lei cita-da -d e 1901 estabeilece tamlbem 1que •esses Hmites 
p.odem ser impostos aind a a outras industrias m edi1antes simples 
ordens .- Na Austr-ia, o i'imite é de 1 Om3 de cu'.ba:gem :e 2m2 de su-
perd'1c1e para cada obroeiiro . Na Italia, o art. 3·8 da lei respectiva 
d.iz apéna·s que .a a·pplicaçào da lei sobr-e o trabalho 1dlas mulheres e 
das or·eanças nos J.o:gar·es de tra:ba-Jiho e suas. de1penid·encias, nos dor-
mitorios e outros fogares ·em ·que ficam retidos as creanças e mu-
liheN:·s de iqua·~que1r idade, exige uma cuba.gm e uma· ventilação sulf-
füciente para impedir rque o ar venha .a se tornar pe11·nicioso aos ope-
rarfos. A Franç·a, ;por d·ecreto de 29 de nov·emlbro .die 11904, fix.ou 
a clllbagem em 1 Ü·m3 por -o.pera rio nos lahoratori.os, cosinihas, a.de-
ga1s, armazens, bodegas e ofif.ióos abertos ao pulbfrco e pelo de cl'eto 
de 28 de juliho -de 1904 uma cubagem d·e 14 metrns cubicos por in-
dividuo nos "dormi·tor ' os dos ·empr.e1gados 1d10 commericio, caixeíiros, 
etc. A Hungria {liei de '1893) , ·a Suecia (1895), NOiruega (1892), 
Russia (1897) e Hollanda (.189.5) têm tamlbem l'ei a resp eito. 

De accô·rdo com a summula acfana da .Jegislaç.ã10 comparada .e 
com as conclusões do re.Jatori.o da 1Commüssã•o Fran ceza de Hyigi·ene 
Irndrustrial, feito por Levy e IPoHevin, formtüei e proponho, como 
base para sei' dis•cutida p ela 1Commis·são de Legi.sl'ação :Soci.al, o ar-
tigo a)baix•o, que· me pareoe simples generico e ri•goroso no preceito 
scientifko das proporções da cubagem e da ventilação neUe esta-
ibel.ecidas, arhgo assim redi.gido: . 

"üs .che.fes de emprezas industriaes, commerciaes, bancarias, de 
. minas e de quaesquer- of!ficinas ou lahoartoriosi onde os _operarios 
tralbalhfül1 em recintos fechados, são ubri1gados a manter, durante o 
trabalho uma renovação do ar ·de modo proporcional ao numero dos 
seus operarios e ao methodo de illumi~nação usado no estabelec~
mlento, de sorte a não exceder nunca á proporção de gaz carbonico 
residual da respiração humana ou de qual-quer outra fonte a um 

9 
maximo de --· - e a não ser inlferior a 30 metros cu.bicos por in-

10. 000 
dividuo e por hora, a quantidad e d.e ar para o necessario renova-
mento das salas. " 

Na casa importam-te -Gath & 10 hav·es, d·e Buenos Aires, o inspect.or 
do trabalho Lantaro Durafíona, conforme~ escr eve elle no seu relato-
ri'o, ·encontrou uma pequen a ·o.frfi-cina de chaipé os de chuva no porão 
do estabelecimento, de dime·nsões . summamente reduzid,as, onde a 
capacidade do ar não alcançava a 18 metros cubicos por pessoa. E 
o s J' elatorios de outros inspector.es platin-os c·ons.i:gnam na mesma 
capital o'f:ficinas de traballh.o onde, altém da d e.,ficiencia de cubagem, 
combustores ele .gaz roubavam, dentro do escasso espaço dos Jogares 
cl·e trabalho, o .oxygenio do ar aos op-erarios. 
. Quantas situações parel:has · J1ãJo ter.emols tambem, assim, por 

<1qui? 
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.JUSTIFICATIVA DO ART. 5° 

' A acção da temper11Jtura e da humidade do. ar sobre os tmbalhndiores 

1.Nesrte artigo do ante-proj.ecto que ª 'prese·nto á consideração do3 
meus collegas de Commissão, de>fino os casos em •que se damnifi.ca 
na saude o opernrio ex•posto longamen·te 1á acção de g11áos extremos 
do calor e do .frio, ás variações abruptas e violentas de temperatura 
e ambientes de ar por demais saturados de humidade, pl'escrevendo 
os meios de defesa, a que a lei deve obrigar o p'atrão, contra as t11m-

\ peraturas extr·emas e contra a humanidade . 
,Justificando-o .brevemente, para melhor orientação dos re~ula

mentos e •instrucções ·que o 'Governo ju1'gar ·convenientes á lJO::t 
execução desta parte da .lei, lemlbro que o organismo humano pó!le 
resistir bastante, sem nada so1f1fr.er, aos excessos do calor e do frio 
e aos da humida·de, mas só por breve tem1po . 

!D.amnos gravíssimos soibreveem, no emtanto, si o homem per-
manecer em trabalho sujeito longamente á acção de g11áos extremos 
d aiquelles elementos, ou · solflf.r er a subita•n ·~idade de suas variaçõe~, on 
ficar mergulihado, - como acontece, po·r ·ex·emplo, em certas minas 
e galerias, - . nas tres principaes condições de meio ·externo mais 
predudiciaes á sande, isto é a temperatura do ar ·e das paredes, gran-
de · humidade e pequeno ou nenhum movimento do ar. Na calmaria 
de ar e ·de humidade dos caiixões, onde a humidade muito se avi-
sinha do gr.ào de saturação, o trabalho subterra1n·eo torna-se peno-
sissimo para os operario.s, os quaes pl'eferem trabalhar em galerias 
ahertos ou solbre a teirra com temp·eTatura su'Perior .a 40º e mais ·do que 
nas minas ·com t emperatura pollco .superoiior a 25º. ,Alé m ,dJe ·30° ou 31 º 
é quasi impossiv.el trabalhar nas galerias das estradas de ferro ou 
das minas durant·e mais de meia hora sem o operario re1parar-se em 
ambiente fr esco ou recorrer a 'banhos. Muitos judi.c·iosamente se 
impõe hoje medidas a.ssegurad·oras ás emprezas dessa ordem com o 
fim de baixar a .temperatura do ar a 25° todas as veze.s que esta possa 
superar tal gfláo. rComprehen.de-se facilmente que e·steja na classe 
das hypo.füeses que a lei dev·e prevêr essa im:posiçã.o de baixar a 
temperatura e manter salulbre o ambiente das galerias e das mi•n•as. 
A consecução desse escopo depende . essencialmente do modo porqu~ 
se ·estabelece a ventilação e secundariamente da possibilidade de uti-
lizar-se outras condições favorav·eis e de combater as deslfavoraveis. 

1Como subsidio esclarecedor dos mod.elos ·que me serviram para 
.. redi•gir o artigo, tirado.s á legislação comparada, ma.s mo.dificados e ade·quados á formula presente, declaro que vali-me principalmenie. 
do art. 2º da lei Austríaca de '23 de Novembro de 190.5, e do art. 6• 
do Regulamento da }ei corres-po1ndente franceza de 29 de Novembro 
de 1904. 

1Como os meios a adoptar para diminuir a humidade do ar nos 
ambientes do trabalho variam segundo as condições, parti.culares do 
exercido industrial, na fiação, na tecelagem, na tinturaria, na la-
vandaria, na sab:oaria , n·a r efinação do as.sucar, na fabricação de 
cartas, etc., .convem deixar o assumpto, de accôrdo com o que se f,ez 
na Inglaterra, it regulamentação e i·nstrucções d.o Deparlamento do 
Trabalho . Justamente preoccupado cm esse prob-lema, de hygiene 
social o IJ?arlamento inglez, já no Crotton Cfoth Factories Act de 
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1889, e pelo Regulamento de .. 2 de iFev-erefro de H3'98, estabelecia os 
limites maximos d·e humidade -que se pod.em ;to·J,erar na faibricação de 
tecid.os d~ algodão, limites que crescem gra1dativamente de S2 · '/o 
de H. .R. até 88 para as temperaturas d·e 20 a 20º e diminc1em, gra-
dativamente -de 88 o/o atJé 16•4 %, para as temperaturas de 2º e 38º. 
~ão póde, porém, o r-egulamento inglez 1fugir á critica seve·ra, porque 

·si é verdade que o maximo de huül'iidade relativa permitti.do · é de 
81{ %, nã·o excessivo, a escala da te·mpepatura é, no emtanto, demasia-
do ampla, e nrT'lmm operario póderia resistir uma hora d·entro de 
ambh~ntes que tivessem, .po-r exeimiplo, 10º de temperatura e Sô % de 
H. iR., ou onde com 2.8° de temperatura o grau de humid!l.àe fosse 
ele 74 % . l'Loriga, Trattato di Medicina S-oci(JJle, Jgi-ene Indirsinai,.,, 
pag. 69.). 

Para te1rminar minhas ohservações soibre esfa me-dida de .hy-
giene e s·e.gurança, particularizo ain-da· que bem se -enquadraria aqui 
um po·stu.lardo ain·da de hy1giene: é que! tanto ·O ar 1quanto a a;gua •a 
intro•d1Uzir-s1e nos ambientes de trabalho . sejam puros -e não conte-
nham pós ou germens mO'Iibi1g.enos. Ha·veria . toda a · conveniencia 
em s·eT sempre filtraido o ar e d-e provie:nienci-a . segura a a1gua, mes-
mo usad.a esta em estado -de vapor. A importanda da purez;a da 
agua re:suHa de .uma obs1e1rvàção f.eiita pelo inspector das fabricais .d<'I 
Havre, .o qual em f.906 veri.fic-ou uma ep1d-emia 1d1e [1ebre tY'J)hoide 
entr1e os operarias -de uma usina de tecidos . de al1godão, ond·e, par11 
humedecer ·O ar, s·e c-ostnma'Va pulverizar a a;gua de ·um •canaJ que 
receibia os ,e·scoame.ntos da cloa•ca da cida1dle . Suprimida essa causa, 
ce1ssou logo a doença reinante (ILordga, · O,p. ciít., pag. 713). 

JUSTIFICATIVA &O ART. 6° 

Damnos do ar ra.r:ef-eíto é damnos do ar conÍzn•iJnido 

O resultado surpr1eib:erndente que está toma·ndo nos ultimas tem-
püs a .naivegação aierea em to·do o munidto, a perspectiva d-e dentro 
em breve o a1e1ropJlano tomair ·o 101gar a que tem dkeitn não mais 
como ·a1rma de guerl'a, mas como instrumento de pai na industria 
dos transportes, na circulação da riiq11ez·a, -nas emprezas d•e: toiirismo, 
de ;passeio e até de sport através a•s camada·s atmosphericas, tudo 
i-sso vir~ tam:bem Ie·viar grarnd1e . nume-ro -de t'l'albalha·dores do ar a 
pagar o triibuto de in'fortunio a qu.e estão -sud·eitas todas as manifes-
tações de actividade e lab0r humano, ,quando, P,Or dever des.s-a nova 
funcção .sodaI, forem leva1d1os 'ª grandes aitura.s ond-e se experi-
mentem as más .e .graves .cons•e1que-nóas da 1dliminuiçã10 de pressão 
do ar. 

· PrO'Viidenda-s -p·oderão ser asseguradas para evitar ·no futuro 
maior numero de victimas, quando a extensão e multiplicação c±ersse 
modode comm11nica1ção e de ·viage;n,s pelo ar fôr uma r-ealidad.e pra-
tica. · 

De:duzem-se essas medid1as de se1gur.ança do facto de a1guffs 
aviadores 1e aeronautas j1á ter1em alcançado altur·as -de 10. 000 metros, 
demonstranido que -a .causa do mal de m-0:ntaniha "'está ·na dimillluição" 
do oxy.genio, como já havia ci:emonst·rad·o o 111ot-avel phy-síolo1g.ista iPaul 
Bert, :e não na viciação do s·angue pelo gaz -carbonico, como priell:ert-
clia o nã·o menos notave1 ipíhy·si·olo1gista italiano prolfe'ssor 'Mosso . 
Provisões de o.xy.genio transportadas na em1bar6'açã·o aer-ea poderãv 



\ 
-183 -

talvez ser beneficas ás formas agudas e impressionantes de depv~
são das forças com ihemorrhagia~;, .syncope e to1dío o prelud.io da 
morte, pertur,bações co.11secut:1va:s, .como se s1aibe, aos 1e1f!feitos .da ra-
refacção da al!mospihiera. 

Não -temos no Brasil altas mo·ntanfhas habitadas que ·riequefra1rn 
·serviç·os e tralbalhos de mãio id·e olbra, e só a aHura!s superio~e~ a 
dous mil metros s1e manifestam em ;quasi to:d.os os indivLduos1 &is-
tur'bins mais ou menos grave~. Por isso ,os symptomas mais ou me-
nos frustos do synidir-oma do maJ ,de ·mon~a,rnha, deri1Vados ido a1r ra-
refeito a ·que se 'Vê exposto, em outras pártes, de 1 .'500 a 2. 000 me-
tros, ·e até a altitudes menores, uin numero reliativamente peique·no 
de operario·s ( ca1rreteiros, tralb a.Jlhadores das a]fandegas, constructo-
res :e guanda·s de e·stradas .carroçaveis e ferroviaTias), ainda não con-
stituem alqui hypothese fre'que.nte.. Nã10 ser'á de mais, porém, que a 
lei l():S e's;peéifi1que . 

Em. compen'sação, um paiz ·die extensa orlia marirtima, CO'IIl 1gran-
de numero de po-r1os em co.rnstrucçá>o e a conistruir, e cmn tantas ou-
tras o:bras hyd1raulic-a·s ·em que ·Os operarios affrontam os per·igos 
das fortes pressões de ar comprimi.do, exige do le1gisiador brasileiro 
pTovide.ncias .. que traigam lima formula .de so1luçáo nova a essa ne-
cessi·d1ade de proteger ·e salvaguarda,r os sacrifícios· por tão arri-sca-
das tarefas. 

Ainda ha dias a imprensa d·o Rio .noticiavia a morte de um es-
caphandrista ·que iem ple·na lbaihia de Guanabara, se entreg·av1a á 
arid1ua missão de ·salvar os "despo1jos d·e .um navio submerso. Nesses 
casos os damnos .não são em verdade sinão só em parte attr.ibuiv·eis 
á pr'e·ssão augmentada; em granc1e numero de veze1s d ·eri'Vam do 
esforço do ·nadar 1e da suspensã·o profonigada c1a respiração. 

Mas os casos de paralysia ·e d·e apop:1ex·i1a, ·de di·sturbios sérios 
sobrevindos ao opie:rario durante .a c1emor.a nos caixões de ·ar com-
primid·o, p·a~a os trabalhos debaixo da agua nece·ssarios ao a·ssenta-
meinto 1d1e alicerces, são de tal modo· assidnos devido i\lq·ueUa com-
pressão, ·e á descomp·ressã·o 'conseique.nte que dev1011ve novamente·. o 
upe1rario ao ar li v·re, .que, nos ultimos annos, Ois estudiosos dessa 
'ques tão se .pre·occupam activamente de achaT mei1os prophylaticos 
mais seguros (que · evitem tão frequente sacrilficio, a ·que se devotam 
os tDaibalihadore·s entregues a tão per1gosissimas funcções. 

Uma unica füi prntectom dos op·e·raúos que trahaliharn em taes 
caixôes existe at.é agora . E' a J.ei ho.Jlandez.a n. 1413, de 22 de maio 
de 1905. A França possue tod1avia um bom rngul,amento appTovatlo 
por de:creto de 15 .de dez·embro de 11908, assim como a 1nglaterra. 

E' sotbre esses rngulamentos e solbre a disposição legislativa 'hol-
larndeza, e de estudos 1f.eitos por hyig1eni1stas modernos .de n.omeaida, 
que .cafoo a formula dos pa~,a1grapihos que juntei ao artigo do ante-
proJecto que ora submetto ao estudo desta Commissão. 

O priméro red'ere-se lá obTi1ga1oriedade, tarnlbem pre:sç.ri:pta na 
lei do governo hollarnd1ez, tl·e :um e.xame medico · p 1reventi'Vo aos ·ope-
Tarios antes de submettel-os ao traba.lih10 .p·eiri·gosissü1110 d·os caixões 
para verificar si a or,ganiZiação physioa ·e mental de:Ues púde per-
mittir tão .arris·caida tarefa, ·toTna:ndo ainda ·diaria a necessidade 
dessa visita m·e1dka . Na Irngl1aterra é reique.rid-a tambem ·essa inspe-
cção medica pr·eventiva e, aliém disso, estatue o respetivo regul1a-
rnento 1que um medico se 1encontr.e sempre prompto a . pTestar o seu 
irat;l!I).lento, .como ·assistente, ·aos op1erarios ; 



-184-

As medidas de segur.ança que proponho .p.o·s paragrapihos se-
guintes, appnstns ao ai;t;1go, condens•a.m condusões do iGorngresso 
Internacional de 1Berlim, 1dte 1'907. Com ref.erencia ao ·'horario, 1Lan-
gJ.ois, lSiliberstern e Sethrotter, no mesmo Con:gl'esso, aconseliharam 
div~diir em dous turnos o trabalho 1excedente de quatro horas. Pre-
feri o crite-rio de outros autores que ju~gam conveni1e.nte não su!h-
metter o0.s operarios a mudanças de p!'e:ssão maiis de uma vez por 
dia e, p.or iss10_, ado.ptei o horario unico. VaB'tn ·indica, si houve·r ra-
zões es•p1eciaes impondo se . 1fa.zer em dois turnos o trabalho duI'ante 
24 horas, um interregno de 1diesc-anso entre um .e: outro de oito !ho-
ras pelo m·enos. 

Outras pl"esc1'ipções devem ser regulamentar·es, como a de roU· 
pas de lã, sapato.s impe1,meaveis, e ao medic·o da compa.nihia ou em-
prez.a cump1'e a·conseJihar ao operaria, como recursos p·rophylatico.s, 
a não comer muito antes d.e e·ntraor .no caixão, a não fumar e·mqua·nto 
ficar dentro deste, respiirar profundamente durante- o .perindo tda 
compr·essão e tfaz.er ainda algumas i.nspi-rações fortes 4e narinas fe-
chadas, etc. . 

A lei holl'andeza 1é um pouc.o mais fi,gorosa do que a medida 
ifigura:da :no paragraplho do art . do meu proj ecto, onçle adaptei o 
alvitre do 1Co·ngresso ide Berlim a re.speito :do ponto ·e.m 1questão, 
por·quanto pre·screve um minuto e: meio para cada decimo de at-
mosp:hera (ou seja p·ara ciada metro de prolftmdidade) até tres 
atmospheras e d·ous minut.os para card1a decimo de· atmosplhera para 
:as pressões superiores. · 

Os perirgo.s a ,que estão expostos os palonibarios, icomo o0 que 
acaiba de ser victima ue mor1e su:bita na rbaihfa do Rio d·e Janeiro, 
apores·entam muita an·alorgia, segundo o Dr. rG. Lo-rriga, com arquel-
les que ameaçam os operarias dos caixões, mas .se man~fostam mais 
frequentement•e, porque é mai:or a .faci.Ji.d:ade com que p-odem soibre-
vir ra:pidas mutações na pre·ssão interna do · escaphanàTô. 

As regras de duração da descompressão, ou seija o tempo de 
a:ccess·o d0 escapih.andri·sta á sup erlficie da agua devem ser cornfor-
mes ás m•esmas 11onnas indicaid<as para os operarias 1que trabalham 
dentro de caixõ'es. Os regul'amento.s d.a ma1rinih1a britannica e italia· 
.na, e a ohri1gaçifo pre1scripta pdos governos greigo e austrfacu de 
nunca · faltar oxigenio, cO'mo precaução, nas emprezas 1d1e trabaiho 
de palombára, podem ·enfre nós servir de ·paradigmas excellentes. 
O Dr. Abibamopdi aoha que deviam ser 0aholidos os app•a:rellhos ora 
em uso, especialment e: .no se·ntildio de subtrahir á impaciiencia do 
portador do ap.pareliho e do seu guia, que fica: fóra d·a: a.gua, a desci~ 
da ·e a ·ascern.ção do esoaipha1n1dro, su1jeii.tand10 .. ·este a um mecanismo 
automatico. 

,JUSTIFICATIVA DO ART. 7º 

Está feita pelo seu proprio enunc;ado. 

JUSTIFICATIVA DO AHT. 8º 

A prutecção dos traba~ha.do1\es nos estabele.oime·nlios qut empregam 
coirrentes eilectrfoas 

Alguns paiz,es, como a França, por ·decreto 1d1e 11 de julho de 
1907, p-ossuem leis •e re1gulamentos lá parte, exclusIVamente referentes 
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a este cayitulo, de segurança das traiballbadore1s que l'idam com a ele-
ctricidade. !Nfo é exaggerado, portanto, que, em Ulli projcctu bra· 
sHei1ro cun,genere, venlha pelo menos a merecer um artigo de le.i a 
parte. _ 1 Todos os dias jornaes d·esta capifa1 noticiam mortes •d1e oper.a-
rios .da Light 1and P•o;wer ·e de outras empr.ezas, 1fu1minados por ·cor-
rentes 'electrica·s . 

Da Pathologia do Trabalho !e Tbera,peutic.a Soc:ial, do pro.fiessor 
Píeracci1ni, .concl'ue-.s·e 1que em toid1a parte do mundo óv.U·i1z.ado o nu-
mer'O das victimas da eledr-icida:de, por lesões dire<Ctas ou indirectas, 
é e}evaidissimo por causa das multiplas ap·plicações de·sse ffoM10 . 

Al:guns regulamento.s munici.p.a•es cuidam d·es·sa protecção. E' 
forçoso, porém, •que essa prot:ecçã10 não a:branja sóment~ os opera1rios 
. urbanos, co1no vi:sam. em geral as }egislaçõ·es municipaes, e ampar·e 
as quatro cateig.orias em que Pieracoini divi•d•e essa ·class·e de tra-
halihador•es: 

a) aiqu eUes que se expõem aos eistrngos da eleçtricidade atmos· 
pher.ica, emlquanto es.tã!o entregue·s á !"e:paraçã·o d·e co.nductores el'e· 
ctricos .aereos, ou quando não a serviço d1e arpparel'hos de cujos ditos 
co·nductores s·e: aciham na ponta d·o fio (telegr aplhistas, telephonistas); 

b) nperar'os entregues á fabrkação e aijustame:nto dos appaPe-
lhos, das machinas, dos geradores e dos access·orios ·e:J.e.ctricos.; 

e) operados entregues ao tralbalho de instal'lação e 1d.e exercicio 
par& a geração e d.istrillruição da ener,gia ·etectrica; 

d) ooerariüs e:ntregues ao eX'ercicio de profi:ssõ es em que a 
ener.gia electrica aprese.nta unicamen·te um •elemento subsidiado n·o 
tra!ballho. 

Desnecessario é aqui escrever em d.etalhas os dous mo·dos prin-
ci:paes pelos quaes a corrente 1e:J.ectri.ca pód1e causar ·dam11os ao op·e-
rario: a) por ful.guração, ou seja pol'que produz alteração ou des-
trui·ção dos tecido.s e estravasam1e:ntos sangui.neos; com escaldadur.as, 
~acerações, irnfiltrações, arrancamento do ·cahe·l~·o e ·dos pellos, etc: ; 
b) por inihibição dos centros ·n:e:rvosos, esip1ecial.mente da•quelles que 
presidem á reS<piTação e á cir.cu1açãio . Já nã.o fallo á Commissào 
nos <factos .consi:gnados por Wal!baum, Eu:lemiburg, e outros auto-res 
al'lemã·es citados •em tratad.ist•a.s .desta matie,ria, - casos relativa: 
mente ·raros, entre as tel'epihonistas e .outros ·c:irp·ernrios, ·de psycho-
n•euroStes e de gra'V'e~s desarranj.os das funcções nervosas e mentaes, 
devidoS' ;a um a'bal:o, a uma ·emoção 1s.ubita, a r~:percuss0es refl.exa·s 
fun estas ·que pód•e occ·asion·ar no organismo humano a passag·em d1e 
corr·entes electriicas. · 

A .graV:idade dos ·phenome·noi; pathoJogicos .P·rnduzidos peJ.a a•cçâ'o 
e ·p.elos peúgas da •electricida de, a que ia vida industrial mo.dema ex-
põe o homem, no seu •posto de traballho, deve !ficar prevista •por me-
cUdias legislativas, claras e · im1p•erativas, insop'hismaveis em sua ~a
ra•ntia, quer em relação com a 1quant:htade de eliectrici.dade, quer 
oom a inne1ns1id!ade da corrente ·que atl'aves•sa o corpo humano na uni-
clad'e elo tempo, 1que, como se saibe, é di:rectamente proporcional á 
força eJectro-motriz e inversamente proporciona] iá resistencia (lei 
de Ohm) . · 

"!Estlá admittido, diz Lorfi.ga, que a corf1e·nte que atravessa o 
c or.po, se torrna nociva, quando a sua :in<tensid·ade SUFera a 2'5 ou 30 
miHiamiperios. Quando essa ·chega a 100, todas as. corn·entes sã'o 
mortaes." 

P.ara um r·eg>ulamento .geral; sugigeriria, de accôr:d'o oom o hy.gie-
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nista, 1que acabo de .cJitar, com Jellinok (Buffetfo (rançais de 1'ins'pe--
ction du t•ravai.l, 1905, p.ag. ·2s), e oom HeJlo.c. ":Os meios ~e os ap:p.a-
relhos :r:rara prevenir os accidentes do trabalho'', 1'9012, Milão, as se-
guintes cO'nsiderações; que mais ou menos r.esipeitam o.s 1fiactores e 
os elem2·ntos principaes •que se dev.em ter .em conta ao •calcular a 
fO"rça electro-motriz e a resistenda do .ap.erario ás co1rrentes dessa 
foTç1a. Dentrü diess·es pontos de repar•o, abaixo resumidos, ficará fa-
cil' ap le•gislado1r .e á re1gulamentação que o. De!P.artamento do Tl'a1ba-
1ho vier ·entre nós a pTescf\Civer sobre esse cap:itulo impo.rtante dio 
assumpto, - ·determinaT medidas ri1gor•os.as ·e eiflf.ectivas ·em ·sUJa 
prote.cção. · 

1.º Quanto ·á te·nsão ou á potenci.alidade da cOll'rente, declarar 
per~gosas as t•ensõe.s d·e 100 a 150 vóleitos, e mür1aes as superiores d·e-
500 a 600 vóltios. 

(E' verdade rque s•e· conhecem casos em rque uma tensã10 de 95 vól- . 
tios tem iprodiuzido a moTte, e· outros .em que se tem consegui.do sail-
v·ar a vida d·as victimas de uma tensão de 5.500 vóltitas.. Mas esses 
factos ·excepcionaes · ex.pl!ciam-s.e pür drcumstancias muito impr.e-
visiveis, oriundas 1d1a, eventualidade, .feliz ou •desgraçada, dü decurso 
cm dia •falta d.e certos factores . Zip·p narna, 1poT exemplo, 1que .certa 
V1e'z p~gou com a mão es·querda os dous !fios ·de um tra•ns.f.arm1atdor 
electrico pelo.s quaes passava uma co!'ll"ente de mil vóltios •e só teve 
queimada a mão sem qua.l1qneT outra cons•equencia. S·e / tiv.esse .agar-
rado com· as duas mão.s a mesma .corrente teria certamente morrido, 
porque A corrente teTi•a as&im atravessado orgãüs es.s.enciaes á vida.. 
As vias que a corrente to.ma na sua !Passagem .através o cof'po lhu-
ma·no, tornaram-se p'e-ri:gosos p.elos eit1f.eitos cl!e·ss1a p1as·sagem at!'la•viés 
d1a.s visceras. 1 

'Attendendo-se a isso e a prescripções •e'.lement·ar.es attinentes á 
res:istencia _ do cOl'IPO dos t!'ab.al!hadore's á piass.ag.em da corrente, f1e>-
sistencia variavel' no ipunto d.e entrada, no po.nto d.e saihida e no in-
tnior do organismo ou no trato elo corpü c·ompTeheJTdlido .entre 
aqueHes dous pontos, é •facil tirar .conclusõ·2s lo·gioas, •para assentair 
nos meios de protecção lega.1 . Sa-hiclo que a resisteriocia inúe~rna é 
transcorr.ivel com respe'ito a resist·encia que lJ. conrente e·nco.ntra no 
'ponto d·e penetração e no seu ponto de salhida, :atina-se lo•go com di.rns 
ordens de providenda·s. Em ·primeiro Io.gair, as que devem res.guafld•ar 
o revcstime·nto natuTal' externo do corpo do o·perario, a sUJa pelle e 
as suas mucosas, lernbr.;rnd.a-se o .J.e.gislador que a pelole ·Olff.eir.ec·e 'uma 
resistenda muito superior ;á dias muc,osa•s, •que urna pelle 1doente ·OU 
molíhad1a, -e:specialmente cüm süluções ·sa.lina.s tã'O !haiblià'mente ma-
n.eja·das •em a1gumas tarefas industrfaes, -olf1ferece uma resi.stenda 
muito menoT dio que uma .peUe seoca ou callosa e que, portanto, to·da 
'ª olb1ra de deif.esa co.ntra iss-o, çiifoa-se no patrã•o cui d1ar d.e augmentar 
a resiste.ncia, d'ornecend-0 meios e •garanti•a•s IPªDa qs operairios c<i>ibrii-
1~em sua p.eHe oom ·s'llibstanci.as iwfantes; em tornar ca·ptivos na !fa-
brica os conductores da electr.icidaide, 'OU usar sulbstandas capa~es de 
dispers.ar a oonrente. :Semellbarntemente, 1quanto a l'e:sistenda do nos.sü 
cor1po, quand'o per.corre orgã.as essenciaes lá vida, como o systema 
nerv.aso ·central, o co1ração, ·etc., ·é muito mais per~gosa dorque quan-
do atr.avessa •partes m·enos impürta·ntes. 

2. 0 Qua•nto á natureza da corrente, conside·r.ar como ·mortae-s as 
correntes attenua.dlas de 200 vóltitos :quamlo tenham a lfrequencia, que · 
são çomEJ.un~ na pratica, de 40 'ª 1'30 períodos 1por s·egun·do, · 
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E' aqui tambem vercfade 1que Tesla e d'ArsonvaJ p·rova·ram rque 
o p.erigo das correntes attenuadas c;resce só até 3. 000 osdHaçõeiS por 
segund-0 ·e: que além dessa .frequencia ·passam ·a s.er inoffenS:ivas ipor-
•que a corrente, ao enver de 1atravessa•r o. oorp-o, disp·ersa-se p•eJa sua 
strpe1rfide. 

D e um mo.do ge1'al, é s.albi c;lo que ·as cürre·n1Je1s continuas produ-
:oem antes ed'if.eitos de. fulguração, e as alternadas de pne1f.erencia ef-
feitos de inhitbição . .Deduz-se daihi · qUJe estas devem_ ser cons:id.eradas 
menos perigos.as, pois não d.estroem os tecidos, 1mas dão sómente 'ª 
mo.rte ·appar1e:n\e por i·nhi•hiçã.o, ou oo.mmoção cerebral, o que per-
mitte o medico intervir s-empre eifificazmente até tres 'horas a•pós o 
accide-nte, segundo Jellin.ek. Entretant·o, na pratica s.e veriifica, 'ªº 
contnario, .que são muito mais p .erigosas as c·orn'entes attenuadas, 
ponque vencem mais facilmente d.o que as oontin't1as a. res·istencia do 
co·npo humano. A resistencia na primeira hypothese está ipara a 
resisbe.ncia do c01rpo huma·no em f.ace das correntes co·ntinuas co•mo 
1 ·paira 2. O outro motivo dess•e facto, 1pratioamente ver~ficavel tod·os 
os dias, é que no caso de ui:n contacto c•om a1f.erramento, nã10 conse-
grne a victima desp1,end.er-s.e e rpermanec-e, por isso, exposta durante 
lairgo tempo á acçào da conente. 

3.º Quanto á duração da applicação da corrente, tenha-s3 em 
vista que os effeitos de uma corrente crescem proporcionalmente ;i 
duração, porque é evidentissimo que, em correspnnde·ncia com esta, 
dimin_ue gradualmente a resistencfa ·30 corpo. Assim é preciso se 
reter e ter-se ainda em vista que .,orno assignala J ellinek taes e.f-

. feitos não augmentam uni'camente em -.prci'.J)orção arifhmetica do 
tempo, mas são ainda maiores. 

4 :º Evitem-se por medidas adequadas no regulamento, estabe-
le.cendo, por exemplo, que os patrões ficam obrigados a usar de 
meios isoladores, luvas protectoras, etc., a occurrencia muito mais 
perigosa, do contacto com dous fios electricos ao mesmo tempo _, 

·isto é o c-ontacto bipolar, do que o unipolar; primeiro porque a diffe-
rença de potencial entre dousfios se mantém mais forl:e do qu-3 entre 
um fio ·e a terra, e depois porque o contacto bi·polar offere'Ce con-
dições mais favoraveis ao fe chamento do circuito através do corpo 
humano. 

5.º Evite a lei que se faça entre os alcoolistas, eu entre outros 
enfermos, dadas certas condições somaticas e psychicas do individuo, 
o recrutamento de operarios necessarios ao 1.ra~alho onde se lide 
<'Om correntes electricas, porque as pessoas dessa especie são muito 
mais sensíveis às correntes. AUenda-se a outras muitas condições que 
seria ·ocioso expor, e que pod.em augmentar ou attenuar os damnos 
subitos do organismo, á sa:hida eia corrente, por exemplo . Suppu-
nha-se que o ponto de sahida da corrente se encontre, por exemplo, 
nos pés. Influirá ahi a humidade do sólo ·facilitando m elhor a pro-
pagação e escoamento da corrente. Augmentarão a resistencia na 
sabida os pés enxutos, calçados com sapatos de sola grossa ou re-
vestida de borracha, ou apoiados sobre pranchas ele taboa ou outras 
s ubstancia~. T anto em um eomo em outro caso l 3m grande impor-
tancia a extensão da superficie do corpo que fica em contacto com 
os conductores e com a terra. 

De tudo que fica dito resulta l[Ue os perigos· e os damnos· de 
uma corrent1:: estão sem1,re em relação não tan.to c·om a altura de 
sua potencial quantidade de electricidade que atravessa o corpo, e 
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que •tal quantidade ou inten ::;idade é inversamente proporcional á 
differença de potencial da corrente entre .o pontu de entrada t:. o 
ponto de sahida. 

JUS '!'IFICATIVA AO AR'l'. !Jº 

Rumores dam1wsos á saude do operario 

Por um verd&deiro symptoma de egoísmo da sociedade, ]JÓde-se 
ver, em face da legislação comparada a respeito deste ponto par-
ticular, •(i{ue os rumores produzidus pelas rnaclünas ou no exerc.icio 
de certos misteres, têm sido até aqui simplesmente attendidos pela 
lei quando mcommodam a visfohança da fabrica, ou da officina. En-
tretanto, os rumores fortes ou prolongados podem tornar-se eviden-
temente darrrnosos á sande dos trabalhadores, de dois modos: ou 
porque lesam o orgão do ouvido, ou porque agem sobre o systerrrn 
nervoso geral, esgott.ando-o e dispondo-o ás nevroses. A acçao desses 
rumores póde ser abrupta, viole·nta, ou, ao contrario, lenta e per-
sistente. Na primeira hypo•\hese estão o artilheiro, o mineiro durante 
o estrondo da mina, os soldados. que ·participam dos disparos <le 
tirus collectivo~, ü accendedor de fogos artificiaes, todos os quaes 
estão sujeitos a uma ruptura da membrana do tympano ou ap.enas a 
UJua diminuição temporaria ou permane·nte do poder auditivo. 

Além desses casos de estragos do orgão ou de perturbaçúes 
graves da funcção acushca, laceru\(au du ty mpano e awauroses traú · 
sitorias ou' permanentes, acima citadas, figurem-se, por outro lado, 
Dos caldeireiros, nos ferreiros, nos martelladores, nos carpinteiros, 
nos machinistas, nos fo·guistas, nos ferro-viarios, nos tocadores de 
trombeta, ·quando esses officios , se desempenham em Jogares le-
chados, nos polidores de caldeiras, nos bate-1f.olhas, nos trabalha.dores 
encarregados de inflammar os paióes, e em todos aquelles· ·que se uti-
lizam de instrumentos ou se entregando á sua· faina diaria ao pc 
de machinismos rumorosos (batedores e pilões mecanicos) ou es-
tridentes (serras, limas), ou sibilantes (sirenas, apitos) - as innu-
meraveis victimas de obtusidade transitoria do ouvido, ·e mesmo. 
curno Ust1Iiv ·verificou eIJtre os ferreiros e martelladores do Arsenal 
de Marinha de Napoles, assim como nos marceneiros e forjadore:s 
que ll'abalharn junto com os .primeiros, alteraçues permanentes da 
funcção auditiva. 

O caracter positivamente ·profissional dessas consequencias rio 
trabalho, feito · dentro de um ambie1He de ruídos ensurdecedores e 
quasi i nsupportaveis, isto é, das retracções tympaniCas, das otltes 
médias e internas, deduz-se de não estar aqüella frequencia de caso:;, 
apurados por Ostino, em razão da idade dos . operarios, mas do nu-
mero dos annos de serviço por estes prestados no referido arsenal. 

Nas te1ephonistas de Roma e de Milão encontrou tambem Man-
ciali, de.pois - de sete 'ª oito mezes d.e tralbal:ho nos quadr·03 de •C·om-
mutàçiío, phenomenos francos de h ypert1emia labyrinthica, depen-
dentes de uma tarefa febril e fonga •quan1o ao horariú, menos fre-
l{uentes nas telephonistas cujo tempo de rtrabalho era int:)rrompido 
cada duas ou tres horas por uma a tres horas de repouso. 

Fica assim habilitada a Coinmissão de Legislação Socfal, que vac 
elaborar leis de hygiene e segurança do trail:!alh6, ou 0 .gov_erno que 
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as r·egulamentar, a ·não · esquecer ém artigo especial de attender â 
hypothese presente, sendo, aliás, na opinião dos technicos da espe-
cialidade, facílima e simples a prophylaxia de todas as lesões acima. 
Desde o Congresso Internacional de Hyg1ene, reunido em Paris, 
em 1889, Ferrand apresentou um subsidio valioso sobre o uso de 
orelheiras protectoras, abrangendo o pavilhão da orelha, de modo 
a abafar, a amortecer, a extinguir até o embate sobre o tympano hu-
mano das ondas sonoras e violentas. Esses apparelhos conservam· 
para os seus portadores a capacidade de ouvir os sons deheis. 

Existem · multi pios meios de segurança nesse sentido que nao 
veem aqui a proposito citar, cujo uso deve ser imposto ás empreza& 
industriaes onde o oper'ario fica exposto aos riscos acima alludidos. 
Como já fiz vêr, seria quasi uma novidade a prescripção lembrada 
para essa especíe de legislação no Brasil, porque nos outros paizes 
só encontrei em leis de segurança publica e em regulamentos de po-
licia urbana, a preoccupação de proteger os visfohos da fabrica, e 
não o operario, que é a verdadeira victima no caso, limitando-se a 
vedar o exercício dos off1dos rumorosos em determinadas zonas dn 
cidade ou em detennínadas horas, isto é, á noite. 

Ou ART. \Jº AO 13" 

A · justificativa do paragrapho umco do art. 9º 1 sobre trepidaçik~, 
dos urts. 1 U, sobre o5 traumatismos capazes de produzir doenças 
medicas, sem lesões externas 11, sobre a repetição dos mesmos mo-
vimentos, sobre posições forçadas e viciosas, sobre o carregamento 
de peso pelos operarias; o art. 12, sobre a defesa dos damnos cau-
sados pelas poeiras de toda especie, mineraes, vegetaes, animae!I e 
mixtas, e, por fim, o art. 13 sobre manipulação de substancias li-
quidas irritantes e causticas pelas suas propriedades physicas, - tor-
na-se desnecessaria, faz parte da legislação de grande numero de 
paizes e completa 'u titulo ou o capitulo destina_do a defender o tra-
balhador da acção ·excessiva, perigosa ou insalubre dos agentes phy-
~1co~. 

DO Tl'l'. II AO j\o 

Todo o titulo seguinte, referente aos agente~ chi.micos não ctt· 
rece lambem de justificatica, o modo de acção dos gazes e dos va-

r pores, sendo por demais conhecida de longa data. Quasi que a lei 
poderá ser, .nessa parte, uma enumeração, .ficando aos seus respe-
ctivos regulamentos a discriminação dos meios de defesa a impor. 

Vàu c.hvidido:., uv ante-projectu, e111 qualru artigos princ1paes. 
O mesmo qqanto aos títulos IIl e IV e ás disposições geraes. 

Bas·es para um ante-pro}ecto ·de [,eii sobne a hygi~ne e a s.e'g.m··anç,a 
do trabalho 

Art. 1.• - As clisyosiçôes desta lei sobre hygiene e segurançu 
do trabalho, ficam estabelecidas para o Districto Federal e regerão 
tambem os trabalhos industriaes e agrícolas qqe se executarem em 
territorios federaes e nos Estados, por conta do Governo da UmatJ. 

Art. 2.º - Ficam submettidas ás medidas de policia sanitaria in-
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dustrial e de protecção ao:; trabalhadores, éuja fiscalizaÇão, por forç.à 
desta lei, passará a ser praticada pelo corpo de inspectores do De-
partamento do Trabalho, as manufacturas, fabricas, officinas, esta-
belecimentos comrnerciaes e bancarios, e os domicílios, transfot·· 
mados em laboratorio social, onde o trabalho se execute por conta 
ele outrem, a sa7ario ou a tarefa, ou por qualquer das fórmas de 
tnzck-system. 

· ~ l.º - Ficam só exceptuados os domicílios, estabelecimentos, 
officinas e as fabricas da peque-na industria em que ap_enas são ern-
pregados os membros da familia debaixo da alitoridade do pae ou 
do tutor. Entretanto, mesmo nesta ultima hypo1Jhese, sí o trabal lll.1 
se fizer com o auxilio de caldeiras a vapor ou de motores mecanicos, 
ou a industria respectiva estiver classificada no numero das peri-
gosas ou insalubres, o ins1:iiector do trabalho te'rá o direito de pre::i 
crever as medidas de segurança ou de salubridade a tornar, na con-
formidade das disposições da presente .lei. 

~ 2.º - Nos trabalhos agrícolas esta lei visai-á, por emquanto, 
em sua applicação, a hygiene e segurança dos .trabalhadores contra 
a insolação, o rnorrno, o tetano, o ophidismo, a ankylostomiase, o im-
paludismo e a doença de Carlos Chagas. · 

Art. 3.º - Além das condições sobre a idade de admissão no~ 
estabelecimentos, a duração das horas e dias de trabalho, medidas 
hygienicas estas pres<.:ripws em outras disposiçôes de let, a presente 
tem por fim garantir os operarios: 

1 º, contra os agentes physicos de insalubridade na industria; 
2º, contra os agentes 1.:hirnicos na industria; 
3º, contra as substancias toxicas sob varias fórmas; 
4°, contra o~ agentes biologicos de insalÜbridade na industria. 

TITULO l 

lJos agente8 physico11 de insalubridade na industria 

An. 4.º - · Os chefes de emprezas industriaes, commerciaes, ban .. 
carias, de minas e de quaesquer officinas onde os operarios ou em-
pregados de serviço trabalhem em recintos fechados, são obrigados a 
manter, durante o trabalho, uma renovação de ar de modo propor-
cional ao numero de operados e ao rnethodo de illuminação usado 
no estabelecimento, de sorte a não exceder nunca a proporção de 
gaz carbonico residual da respiração hul!.lana .. ou de qualquer fonte 

9 
a um nu1ximo de --- e a nã°'-ser inferior a 30 metros cubicos, 

10.000 
por individuo e por hora, a quantidade de ar para o 11cc-essario re-
novamento das salas. 

Art: 5.º - Nas galerias de perfuração, nas minas, nas 'fabricas, 
laboratorios ou quaesquer officinas <.le trabalho onde as necessidades 
da industria originam temperaturas extremas e a formação de grandes 
quantidades de vapor d'agua, o chefe da empreza é obrigado a 
evítal-as, tanto quanto possivél, a.fim de garantir a segurança do tra·· 



-191 -
balho. Esse resultado será alcançado por meios apropriados, taes 
como: 

a) para os excessos do calor - com a diminuiÇão da producção, 
da accumulação ou da irradiação dos corpos escandescentes; com o 
abatimento artificial da temperatura do ar, sej_a por subtracção do 
calor, seja mediante a ventilação; 

b) para os excessos de frio - com o aquecimento dos locacs 
toda a vez que a temperatura vier abaixo de 16º quando se tratar de 
trabalhos sedentarios, e abaixo de 12º quando requerem movimento .~ 
ou esforços; · 

· e) para a formação de grande quantidade de vapor d'agua - o 
at1uentamentu, a ventilação activa e potente, a injecção de ar quenb, 
o fechamento de todas as aberturas por onde possa se introduzir o 
ar extremo, a installação de janell as duplas e tectos duplos, etc. 

Art. 6.º - Para evitar os damnos do ar rarefeito, na aeronautica 
e nos trabalhos e serviços a grande altitud e, assim como para evitar 
a hypothese co11truria , isto é, os · damnos causados pelo ar compri-
mido aos operarios que trabalham dentro de caixões. para fundações 
debaixo d'agua, aos palombarios que servem deutro de escaphandros, 
aos mergulhadores da p esca submarina e aos marinheiros dos sub-
mersiveis, o chefe da empreza fi ca obrigado a adoptar os meios ne-
cessarios que possam corrigir ou attenuar, respectivamente, as baixas 
e as fortes pressões barometricas. · 

~ No caso especial ele traJ)alhos _p erigosíssimos dentro elo~ 
caixões debaixo d'agua, cada operaria deve ser submettido a uma 
visita medica preventiva diaria, por conta da empreza, que terá um 
p rorf.issi-onal sempre prompfo a prestar soccoros medicos de ur-
gencia. 

~ - Ficam excluídos desse serviço, dentro dos caixões, as 
p essoas que ainda não tenham altingido os 20 armo:. d.t idade ou 
que hajam superado os 35, os alcoonstas, os rheumaticos, os porta-
dores de qualiquer doença infectuosa, ou que não sejam perfeita-
mente sãos por qualquer causa 0 , sobretudo, os operarias nos quaes 
esteja Jes·a·da a integrid ade dos apiparellm s circulatorios ou r·espira-
torio, de constituição sanguínea ou corpulentos. os gordos, e aquelles 
que tenham uma tendencia p·ara as .dilatações arleriaes e ·venosas, que 
soffrem de dores de cabeça ou de defeito do ouvido, catarro nasal, 
on pharyngite ou lar·yngite. 

~ - O tempo mínimo a empregar na 'compressão deve ser de 
quatro a cinco minutos para cada atmosphera. 

~ - A duração do trabalho deve estar e11.1 r elação com o gráo 
de pressão, p elo que o trabalho, compr eendidos os períodos de com-
pressão e de descompressão, não deve excedei;.: a) um maximo de 
oito horas debaixo de duas atmospheras; b) de seis horas entre duas 
,e tres atrnospher as ; e) de quatro horas, além de tres atmospheras. 

~ - Para impedir a corrupção do ar, será mantida uma activa 
1 renovação do mesmo. 

~ - A velocidade da descompressão não deve· ser menor de 
dez mfoutos por atmosphera nos trabalhos com pressão inferior ~ 
duas atrnospheras e não deve descei abaixo de 1'5 minutos nos tr-3-
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balhos de duas a tres atmospheras, nem abaixo de 20 minutos para 
aquelles que se submettem a uma pressão superior a tres atmospheras. 

~ _: Em cada estaleiro importante deve existir para esse fim 
uma camara de prompto soccorro, bem aquecida, ventilada e pro-
vida de ~rxygenio, na qual tambem se possa ~~zer facilmente a re· 
compressao. 

Art. 7.º -- Os estabelecimentos industria~s e o:; lagares de tra· 
balho em geral devem guardar condições hygienicas quanto á luz 
solar, direr.ta ou diffusa, de modo que a quan_ticlatle de luz necc~ 
saria, não só para não affectar . o apparelho ocular dos operarias, 
como tambem para derramar em todos os cantos de trabalho . a maior 
quantidade de luz diffusa _possi vel, seja um excitante benefico das 
íü1·ças humanas e contribua para manter o asseio e assegurar a salu-
bridade do amibiente. · 

~ - Para t. trabalho feito à nuite, a l[Ull.Iltidade de luz arti-
ficial que deve ser distribuída para cada posto, em qualquer officio, 
não deve ser inferior a 1 O ou 15 velas; para os trabalhos maís deli-
cados e miudos, comparaveis á leitura e escripta, nunca inferi'or de 
~5 a 30 velas, e para serviços ainda mais finos a intensidade pelo 
menos de 50 velas, bem entendido para cada lampada sobre o posto 
de trabalho, dando-se preferencia à illuminação_indirecta ou diffusa. 

§ - Nas minas d·e grisú, carvão ·e enxofre, a iIJuminação se fará 
semp1re mediante a J!ampa da de segurança de uso cl>assico. 

§ - Os tratba1hadores 1que lidarem com 1'uzes intensissima:s, o 
chefe da eu11preza d'foa, obr~gad.o ·a .fornecer lunetas prophylaticas 
esp eciaes, aifim de rproteger a integrida1die visua1 do appareltho ocuJ-a1r. 

Art . 8.º - Todas as ilJartes pe-ri'gosas id·~1s mac:hinas e dos ·ap-
·parefüos e dos if-ios c-onductor-es 1que p.ossam ·exip.or o operar:io aos 
estra.g-os das OOiHent•es e1ectricas, d-evem ser •pr oteg i1dla:s ou iso-la-
das, ·d'is-pondo~se e -installando-se tudo de modo .a ficarem seguras 
as pessoas empregadas ou que tr a1balfu.em na 1falbri1ca ou 1fÓr·a desta, 
so'b ·a -protecção do emprezario, 1f·ornecenid·o-·se 1á!queUe., 1por c-onta 
·deste, ~uvas e outros meios isolador.es 1que o d elfenclam dos damnos 
que possam ·occasionar o mesmo ftluido. · 

Art. 9.° - Fica impe1d1ida a install'ação na•s 01tif.icina~ e fabrica~ 
de macib.inismos -geradores de rumo1r·e·s Ífortes .diamnusos, não só á 
sande dos visinhos estranhos ao traíbal'ho industrial, des·de -que o 
emp1reza.rio não effi1P!'eigue '. os m eios indispensaveLs, para amorte-
cel-os .ou extinguil-os em sua re1percussão acustica, como t·ambem 
á sande dos 01per-arios, ficarndio o rpatrão :oibr:Lgado ·a 1f.orn·e:Cer a estei. 
os a1ppaI'elhos indispensavds á ,prqtecção do ouvido ou da !funcção 
auditiva. 

IPara-grapho único . Peloas mesmas irazões, o aib-alo ·do sói1o .pro-
duzido pelas ·grain-des macihinas 1que inter-ess.em ao me.smo tempo a 
yisi·nhança da 1f.aibrica e os operarias ·deve ser supp•rimMo pela ado-
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p~ã? ·c:Ye medid.as ·sufüicientcs par.a corta.r-ero; ou atte.nua1rem ao 
mm1mo possivel a transmissão idos c'hOl(!J'ues,. t1iepidações, sacudi~ 
duras e aibaios de tf>dla ·o•rcl..errn. 

·Art. 10 - T.odos os metros prescPI\J.)tos paov.a eviitar os trauma-
tismos iproidiuctores de lesões cirmigicas (acc:1dentes do traba'1l10), 
·serão 'Lambem a:d©ptad!os no sentid·o de 1preveniJr doenças •que te-
nham por causa determin·ante ou o.ccasioJ.ilal os mesmos trauma-
tismos. 

Art. 11 - .(}s" .inspectores d0 tralba.fü0, na sua .fuIJ1cçáo ·Olfificial, 
tletermlnarão a iProhiibi ção de todo t•ralbal!ho «']iUe imp01rta~ na re-
pe<tição continua dos m•esmos moV:imentos ·e· em posições ,forçadas 
ou viciosas cap·a.zes de mo.dfüficar, embora aos puucos, •mas esta·vel-
mente e radical'mente, tanto a constitu:i!ção anatomiea: 1quarn:to ifuu-
ecional do 0rganismo human·o. 

§ 1.º - !Essa: prnhilbição é cait·ego1rica ·e .ex1pressa sobretudo para 
a in:fancia e a ·ado1escenc!ia, e para a mulib.er n·o peri0do d·e •ges--
ta.ção. 

§ 2.º - No commercio, ·como na industria· .e trabalhos agrícola!>; 
QS n~·gularnentos desta lei prescreverão os l'i•mites do ;peso maximo 
que os O'P'e1)ari os powJJe.m carre:gar, aiirnstar ou emvurrar, tantp lfóra 
corno dentr.o dos locaes ·d0s estabelecimentos de tra:bal:ho, não ;po- . 
d.endo, ,porém, se a!fastar .essa regulamentação, ·ql!l:an~o a·0s ·menore!> 
e •ás •mulll:rnres, ·d·a:s seguintes determinações: 

a) 10 ki.logrammas para .os varões me1nores de de:teseis anno!i 
cle idad'e; · 

b) cinco. kilogranunas para as mu~he·res meNores de dezesern 
annos; 

e) 1 O kil'o.gramin:as para as rn1clihe.r.es de dezeseis a vin1e e um· 
annos de idade; 

§ 3.0 
- ,Para o vagonetes que drculam ·soibre trrnhos carri-

nhos de mão .e •carros de tres ia quat•r·o rodas, ta:nt•O d•entro da !fa-
brica como na rua, ·O limite max:imo, quer ;para arirasfar, quer 
para empurra·r a respectiva •car.ga, a re.gulamentação irespe.ctiva 
manter-se-lá se•mpre dentro dos se1guintes limites maximos: 

a) pairia os uagonetes qUJe oiricUJlam sob;r1e forlhos: varô·es me-
nores de. 16 ·annos, 150 kg.; mulheres menores de 16 annos, 1'50 kg.; 
mulheres dos dezeseis aos 21 annos, 300 kig.; 

b) para os carrinhos de mão: <Varões de ·quatorze a deze:s.eis 
annos, 40 k. ; 

e) parif!l. · os c.an"bs de llr'>es e quatro/ ro.d-as: va11ões •1:nenores d·e 
1·6 annos, 35 kg.; mulheres meno1res ·de 18 annos, 3'5 kg.; mulhef'es 
de 18 'ª 21 annos, 50 kg . 

Art. 12 - Os logares de trabal'b.0 ·Serã•o a·pparelib.ados dos meio~ 
g~raes e technicos d,e de.f.e:sa contra O'S damnos causados pelo l]JÓ 
em geral ·e ip1el'os. pós ,em partiicular, ilsfo é ]'JÓ>s mineraes, pós ve.ge-
taes, pós animaes e pós mixtos, ciassitflicando.os o- resp·ectiv-0 regu-
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lame.nto ·desta -lei, quer ;pel'a sua '3.icção loc•al, 1quer visc·eral soibr·e o 
organismo !humano, ,quaes ·OS innocuos, •quaes os levemente irritan-
tes, quaes os !fortemente irn"itantes .e qua·es ·OS muito ·no.c1v.os lá saude 
e iá seguranç·a·. ·d:o operario. 

·~ 1.0 :--- Ess·es meios geraes ·e technkos ·de deifesa contra os 
pós são applicaveis tambem aos ,gazes incommo'd·os, in·sah!!br.es e 
toxi·oos, e devem compr.eihender: 

a) os meios tp.ara impedir a ;p1roducção ,d!os ;pós; 
b) os meios pa·ra impec:Hr ·a distpersao do•s pós; 
e) os meios para obter a aspiraçã'O local d·os pós; 
d) os meios 1para remover Ta'Pidame·nte os pós ·do am!bient·e, 
e) •OS meios pessoaes de protecção contra os pós, prote•cção da 

pelle, dos olihos, da lbocoa ·e do naríz. 
§ 2.º - Os inspe.ctores med1icos do Departamento ·do Traiba· 

lho ·condemnarão e farão exd:uk de mLstéres ;pulvurentos: 
a) os menores d·e 2l annos de i1d1ade e: todos os indivíduos que 

tenham . so:ffr.ido ·de ·doenças prnlmonares ou tbironch1aes, de aif.f.ecçóe3 
ocul·a·res, chamadas '.J.)·e1a sua natureza ·clhro·nicas, ·OU 1que a·pres•e:n-
tem tpelo menos todos os si:gnaes de uma ·evidente · predisposição e. 
p:heriomenos catarrhàes dos !broncJü.os e ·da cion1junc:tiva ,0 cular; 

b) prohi:bi1rão 1qrne se efüectuem nos logares de tra1balho cheios 
de poeira·s, prnvenientes da 1prop1ria tndust.ria, as reif•eições, 1que ;rhi 
se 1guardem as substancias •alime·nta·r;e:s e ainda a,hi permaneçam ·os 
opera.rios ducr'ante as horas de repouso; 

e) o horario do :tra1bafüo em ·rel'açào .com o 1gráo .de \Pfü~i1go que 
deriva ·dia ·quantid·ade ou ·da 1quaJiidade idos diversos ipós, sePá pr·es-
oripto de uma mane:ira espedal de ·so.rte ·a1 oonc·eder aos op~rarios 
um adeiquado repouso diario e s•emanal que lhe permitta alternar a 
sua occupaçã.o n1os serviços ipulvurentos com outros onde não exista 
ess•a causa de insalubddade. 

§ 3.º - Além dos exhaustores e da ventilação localizada, meios 
de colihe1r os pós 'Para evitar 'OS perigos de incendio ·e p:ara tornar a 
aproveital-·os 1quando teniham valor .economico com[llefarão a instal-
façli.o daiqueHes apparel!hos de defe's·ai . 

Art. 13. A maniipulação de substancLas líquidas, ·commum a um 
grande numer'o de industrias, 1qua.ndo se torne irritante e caustica 
vara a pelle, deve, s·empre 1que iIJOss:ivel, ser radica1mente substitui:da 
p el'o tra·baliho mecan'ko. 

TITULO II 

Agentes chimicos de insafo.br.ida,d1e na · iI1Jdustrza 

Art. 13 - As industrias 1que produ21em •gaz•es e vapores •que 
exercendo uma acção toxica •gr:al ·soJwe o ·Ol'ganismo !humano, possam 
por sua inspiração occasionar 'ª morte immediata por •sufif.ocação 
(asphyxia), ou por acção lfr;e·na1diora sabre o cor.ação (acção :inhfüi-
toda r eflexa) ou por ·edema agudo do pulmão, ou ·a· morte emíbora 
tardia por alterações cihimicas . dq sangue e dos tecidos organicos 
do cocr.:po humano, de modo a or11ginar conse·cutivamente µma, septi-
·cemia aguda ou ohronk·a, !ficam totalme·nte prohitbid·as. -
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Art. ·14 - INas innumeras in1d'ustrfas em que a ·a·cção dos -gazes 
e dns v·apores ·exercem efrf.eitos deleterios ·e immediatos sorb:r•e a 
~atrck, do· orpera.rio. ·e dos vi.sinhos da •falbrica, toda·s as providencial! 
n·ecessarias contra os ·d;amnos causad-ns por rarquell'es agentes s·e·rão 
tomados peJ:a emrprez·a industrial .com o tfim de: 

a) impedir a formação p e rgazes ou eh vapope·s; 
b) evHar a diiflfusão dos mesmos na atmosphera; 
e) ·orbter a sua aspiração local. 
d) remover rapidamente os gazes e os vapores do amibi:ent~; 
e) adoptair meios p·~ssoare•s ,d1e ·protecção; 
f) fixar os •gazes .e v1alpores impedindo lque invada:m a atmo~

phera externa anniquilando e damniifi.cando os homens, os ·;i:nimae·s 
e as plantas. 

Art. 14 - Para surbtrah.ir os -01perarios e 'ª visinJunça dos ·es-
.ta'.J:>eiecimentos industriaes, do incommodo 1e: ·do ·dlamno •que ·pr-odu-
zem os od·orres, · certas industrias só ·S·erão P·}Tmittidas longe das 
habitações ihuman·a1s supprdmindo-·se os .depositas, ou •p•elo meno!i 
reduzi.ndo-os ·em sua quanti1d1ade ao que lfôr n~c·essario rpara ·O fabor 
de uma só jornada, rquando a materia rprima não estiver 1e:m estado 
fresco e !fôr sulbstancia f·eirm,3'11tesciv·e1 ou putr·escivel. 

[)e qualqu'e:r ;fórma to·dos os meios de deifes·a contra -os odores, 
quer q uanto ao local, aos utensílios, aos recipL:mt·es, · etc., 1que de-
vem estar em est a1dro de albsoluta limpeza, rque·r •quanto á conserva-
ção, uso de suibstancias anti-[putridas, anti~f•e1rm ~n1ahvas, d·erodori-
zantes, •quer ·quanto á ventilaçãro ·ener.gic•a ·e e-antinua ·dos ·ambientes 
do tralbalh-o, quer para ·ai comlbustão, fixação, ·condensaçã·o •e abs·or-
pção por meio da terra ou de outras substandas em rpó, - serão ·im-
postos p el'os .regulamentos. 

Art. 15 ~ Prara pe·n 3trar nos ambientes onde ·o ar •(; irrespiravel 
ou contém gazes toxicoi. ou mepihitiicos lfioa o industrial ·ohdgardio a 
fornecer aos operarias: ' 

a) ·apparel1hos •que carre,guem o •ar do exterior ·para as minas, 
galerias, poços, cantinas, surbt~rraneos, e to·do o tr·arbaliho •em ·g·eral 
ex·ercitado no ·suib-sólo dos estaibe..Jecimentos; 

b) ap·parellhos de neu.,traliz·ação chimioa que ass·egurem a in d ~
pendencia do homem que é deBes portador, no ex,3.rcicio de tra1ba~ 
lhos, •em ambientes nocivos, rdie b11euissima dum.ção. 

e) a1p·parelhos resp•i:ratorios, estuifas com ar üquido para · certas 
fareifas arrisc-a•das por tempo :10111go •em ambientes onde o ar é irres-
piravel, a ssim como toda a ·esip ecie de ap.parelhos de salvação usa-
dos pelos mineiros rha ru.ais d·e um seculo; 

d) apparelhos .de· ,f i;gen ~ração ou de :re'Viv1fioação do ar, 1d!esde 
a simpres garrafa de oxy.geneo ·até ·os mais ·apei,feiço·ados apparelhos 
pneurílatoge1l ~os 1que utilizam -o oxyigene.o comprimido ou nos 1quaes 
este a.gente imprescindvel 'á vida humana é ~'btido me.diante o em. 
pre:go de p eroxyldlos alcalinos. 

e) P.ar•agra.pho unico - Os traBalihos dentro de ipoços condu. 
ctores do •gaz, de caminhos de ,fumosida-des, de galeri1as escura&, de 
caldeirões ou 1die qualque:r outros recipient~s que· possam conter ga-



zes deieteri.e.s, não podem s·er ex·ecu1ados sH11ao d.:J<f>Ois que a atmos. 
phera mes'.P:.ediva est,eja restaib,"1eeida. e>m .sua purez:a qiedian~e uma 
'\í-entil'ação, eif.fie.az. \A.inda. assim os oper·a11iios deverá© como, medida 
d:e .pr.ote.qçã© bva111 .uma oin ta :dle segwrança. 

Art. 16 - As ill'dustiriias 1que utilizarem os s•e:gui!l'tes gaz·es e va· 
pores cte acção prevaJiecente local, como a ammoJ;)l?a ·e seus sa.es, ·o 
a'níhydrido sullfuros'D, o aciclo su]furi'co, o .c[rloro ·e os ·clhlorur.etos, 
o acido c1hrJ.011hydrico, 0' 1br-0tno 1~. -O' iod10, o ·acido 'fl'u01r.idrko, o acido 
nítrico e .o adido nitrosio, ·acido ac1eticn e os .acetatos e a acrolei.na, 
fica;m ,QIJ'>.ri1gad·os a ter e a ,fornecer aos op1erarios, •c-0n1forme as exi-
gencias tec!hnicas na PrL"Paração :industrial .de taes substancias ou 
no seu m1anejo !Para qual1quer ·outro fim, os meios de :p1rotecçã·o in-
disipensav·eis cnntra os ·risc.os a 1que lfieam, tPOr isso, eXlp·ostos os 
mesmos . trabalhador·es. 

Art. 17 - Essas exirg.en.·ci1as ·de .segurança s•erã·o mais rig.0ll'osas 
·e hnpediosas ipar.a a .fil,eifes·a contra os gazes ·e os 1va;po.r·es de acçã•o 
gernl, toxicos ou simplesmente irr·espfoave:is, nas imd'Ustrias ondb .se 
forme aa!hyd.r.0 ca111bo:nico, oxido dte c'fLI'ibono, teh·acfülorureto de car-
bono, petr-0.Le0• e 1h; inzirra, nictroglyc•e:rina, nkheilacavbonHa, ·clerivu-
dos do alcatrão, .gaz de il'luminaçãio, 1gaz de •a!gna acido •cyain!hydrico 
e cyanur·etos ibenzot e nHro-'benzO:l, a•nilinas, p'henoes, 1aci1d:o ;picrico 
e naphtalina. 

Art. 18 - Os .ga;oe:s 1:i os vapores •que· forem irritantes e toxicos 
ao mesmo tempo, isto é, 1que ~ acção p·etrnidosa focal 1juntarem uma 
acção IJ)·eriigosa ·geral solbre o •o•rganismo .do ·operad·o, taes como a 
iro.idustria do taibac·o, das essencias, dos ·oleos zss•e:ncias, r iesinas, al-
cooes, en~eres, ·a•c•etonas, a 'lnspectori1a .tio Tl'ahalho .regúllamentaiiá 
de uma maneka especial 1Pr·escrevendo os meios ,c·aipa2les de tornai" 
imnocuos .os \3tf•e:ifüs filie taes agentes chiimicos soibt'·e a saude do:. 
seus manipufa.dores. 

S/l;ibstallci:&s· toxica.s q.ui~ agem sob varias f ó~mas 
A.rt. 19 - .Os tra:ba.J.hos com chumho, que no regulamt'nto cie-

W!m ser es:peciífii.cadt0s· <u1antíi ao riilme-ro d•e: industrias 1qu:i -o em-
pregam, assim c~mo s•etl\5 cOmifJOStos, exigem rned'idas tie ·ev.acuaçã·o 
.d:.Us vapores 1fo chumibo ein 1fusão, d'e aspfração das poeiras d.e na-
tureza · pli~tmifu,ea., f.0pne>e·endocs·e aas üperarios .masca·r·a1>, . luvas, lo~a~ 
ga1res espe·ciaes e ventilados ·eJtYngkamente, todos os meios para o 
banThw ·diarfo da lim1peza d•epo.is de tal tareifü1, evitando-se intr.oduzir 
no esta:belecimento respectivo . alimentos ou .bebidas, e excluindo-se 



- 197 

o •tralID·rofüo do.s .men:ol'es ie 'd•as p·essoas. delheis ·ou anemiem., propen-
-sas, ;por _,iss-o, Já:s •tcO'S•eiqueneia-s idos .sa:turnisnr0. 

Art. 20 - :para os maniP'ut.ado1res do mercurio melaUic-o ou e~ ~ 
prep•arados mercuri.aes, excll.ui.r -os menores, as mulheres si possivel, 
_os ,debeis, •o-s fracos, todos os que não tenham resistencia or.ganic·a 
solida, diminui•ção das horas d'e traibalho, visitas do insJl)'eCt•or me-
dico iperioélicas, a:pos-entos de temperatura biaiJQa, amplos, bem vJ"fü-
tilados, de 'P-avimentro uni1dio 'e paredes tfadlmente Javav·eis, esplt,. 

· ~hand'o-s•e s·olbr·e -0 ·é!hão pó de ,enxuhe e de estanb:o em soluçõ·es d'e 
cihloreto d1e .cal'cfo, su1f.àto de ammon·ea ·U.quid.a. As masc"al'-as do 
opetaóo devem ·ser ,aie :rêde de allumi·rtio e as luvas •de 1bor.racha . 

Art. 21 - Fiea pro:t:ii>biido a ifatbricação de pa.li>tos flammigeros 
com ·o ph:osporo bra-nco (amtarello), d·e .accôrdo com 'a con~~nç'â•o 
-j.á aipüip.tadia ·p,or gr-ande· numero de ·prai2les. 'To·ff0s ·as inedid·as nec•es-
sarias para proteger o opera.rio do ipihosipihoirismo >em ger.al d·evem 
tamibem ser -adoptad•as nas fabricas e o1miioinas. 

Art. ·22 - ,A,1ém das 'n0rmas .geraes, "º resguardo dos · aip1parel!hos 
,e a protecção dir;,cta "e pessoal d•os t:raha,fuadores -d·eve·tn ·seir r ·egu-
lados por medidas ·esp·eciaes nos •estatbe1ecimentos em que e·stes lidam 
com o arsenioo ·e s·eus com·postos, o eh.roma e s·eus d·erivados, o 
bo-ro, o antimoni-o, o manganez, o alumínio, ·o nickel, o cotbalto, o 
.ouro,_ a prata, o -estanho, zinco, com hrortz-e, e outros amalg.amas 
desses e outr-os :metae-s. 

Art. · 23 - Para as v·ari1as phas·es nocivas ·da 'fa'.1brioaç'á.o dü 'ta-
baco o dep·artamento .d!o Tr.abal:ho regufar1á de modo ·e.sipeciail a pro-
tecção dos >0p·erarios .d!e accôrd·o •com o ique exi.ge as condiçõe~ 'hy-
gienicas ·e sanita-rias dessa industria, ·adaptando ao nosso -meio, . .como 
mo·delG, 'º .decr·e1:to ,d~ 17 -de lf.evereir·o ·de 1907, d-o Cons.el1ho Federal 
,dia IAlilema-nha, 1relativ-o á if.aibricação ·de •dgam'os 'e ciJ:raru'tos. 

TITULO 'IV 

Ageni1es .biofogicos ·a.e insalubrMade na industria 

As medida_s que a1lvit1:iei á mustre ICommissão d~ Le:gislaçã-0 
Social, no meu traibalho sobre a re.fus-ão d.a lei ·d-e ·accident.es de 1::> 
de janeiro d)3 1'919, da pag. 30 á 49, ipara a defesa social ·das maicr 
res pragas do nosso tra1ba~ho rural, quando proJPUZ que •em um ar· 
Hgo ·especial, podíamos ter f.eifo d1a1quell'a lei de J:ieparação uma •boa 
lei de preservação, têm, agora, aiqui, inteiro ca1bimento. 
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Renovo pois, as sug.gestões alli articuladas e propostas, · para -er< , 
oher esse ·c1apituio aiberto do ante-projecto em P'ersp·~ctiva, sobre hy-
giene .e segurança do trabalho do Bras11 . 

TITULO V 

Disposições gemes 

Airt. - O D-eipartamento do Tr·aibalho, encarregado da vi1gil'a1t· 
eia das d'·abr.icas e oit1fiónas, para o füm de assegurar o cumprimento 
das disposições legaes que prol '!lgem a .saude do trabalho e o garan-
tem de riscos iniherenies ,á industria, ·exerc-ern sua fiscaJização pu-
blica IPOr intermedio d1e uma jrunta com.posta d·e t.res iai.s,pectores o'f-
ficiaes, o superintendlente, que deve ser um entendido ·em qu%tões 
industria'es, e d·ous b.eCJhnicos, um insp·ecto1r medico ·e ·outro enge-
nheiro .s·anitario, auxiliado.s por ajudant·es jnsipectores op·erario!> 
provectos ·e instruidos, estes encarre.gand.o-s·e das disposiçõ3s for-
maes d·a Iei, ·e aquelles das inv·estigações t~chnicas. 

Pairagra.pho unico - A intervençã10 das mulheres entr.e a cqm-
missão .d!e op erarios ,fi1c·a just:iJficada pel'o desej.o de ·estalbelecer-se 
correntes de conifiança entr·e a inspecção e o ·elemento operaria f.e-
minino. 

Art. - No r>istricto Fed. eral a J>refe:itura Munidpa:1 vtgiara, 
por seu lado, os Jogares .de traibalho para os •efil~itos da hygfone ·e 
da segurança dos ·trabalhadôre.s, s•em prejuizo das aUrilbuições que 
1he conf.e.rir, ao .mesmo resp·eito ·e ,par.a ,o m,e.smo !fim, a lei orgamca 
municipal. 

Art. - .Os .inspectores •exerceirào a 1fiscal'ízação denunciando 
e·m qual•quer caso todas as in.fracções puniv.eis lá autodd·ade compe-
tente, aifim de ·que esta prooe•da ·á c·ompr·ovação resp,3cti:va, podend·o 
a mesma denuncia ser levantada por ·quaiquer pessoa capaz qu•;: te-
rnha ·Conh·ecimento das in1il'acções desta lei . · 

Finalmente, oomo a ·vuln ~ralbilidade das lei·s d!este .gener~ es!á 
sempre na penalidad·e·, reporto-me a o.s alvitr·es, que sug;gen, as 
pa.gs 133 .. 134, 135, 136, 137, 138 e 139, dó meu traibalho .soll:>rô refu-
são do d·e ·accidentes para o ·estabelecime·nt·o dto muha!>' po1 aquellas 
bransgressões. - Garfos Pena{ iel. 
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Na dis·triibuição das theses que devem fornmar .o eshoço de . um 
Godrgo ido Tralbafüo, confiado ·á 1G01N1m!issãn file iLegislaç'ão Social, cou-
be ao mi1nimo dos s-eus memibPOs ·a fanrporta:nte ·quesfü.o do trabalho 
oommerc_bl •e rural . 

.Sem insi:sür "n•ais di:t1f.iculdades ·da em[lreza, para lo.g0 entrar nn 
assumpto, oc·corre-me desde ~á arf.firmar a co1nvicção1 que ha muit0 
tempo ad1quiri, ide que mão ha distincções .essencfaes, nem linhas d.i-
v.isorias de 1dass•es FJ.:a grande massa 'GJ:Ue realiza, n0 organi:smo social, 
a Jurncção designada em Ec.onomia Politica p·elo lll•Ome de Trabal'ho. 
Por mais vmiiaido .qne ·este s·eja em ·qualquer espthera cdé actividade que 
s·e ,m..anifeste, ·está sujeito ás me:sma:s leis ifun11fomen.taes, derivadas da 
natureza humana. Os .empregados do •comme:rcio, como os tra>balthado-
res ruraes, ·fa~em .parte desse mesmo corpo •a que pertenc~m QS ope-
ra.rios das usi.trns industriaes. 15a'lv0 particularidades accidentaes, 
que nã'O modilfüeam a natur.e.za "eco!l.Hilmica •das funcções, taiüo uns 
come ouko·s se devem ·subordinar ·iá:s nGFlmas .d:a mesma lei regula-
dora da sua adividacl<e. 

Esta C0mm•issã-o nos trai'balihQs 1qae j•á tem . realizado, de accôrêl..o 
com as jdéas ·adrnpfaidas, como paci'ficas, nos congres'so•s •operarios, e 
principa1rnente ·obe·decemlo 'ª'º i.n)f'lu:xio 11i:berail do sentimento d·a ve.r-
dadeira igualdad·e humana, jiá tem .a·ssem>tado as 1bases ·fundamenfaes da 
r.e.gula1rnentação .ido •trafuaiho. 

F'0i ass1m •GJ:Ue 1rn estabelec·eu o mmx..im'(l) idas horas d.e trabalh0, o 
descanso I~·eibcloma•d•ariio, as res·triic~ões •quanto a0 sex.o e .á idade, a 
ga·rantia contra os accicl·entes e ·outros meios de protecção ao ope1ra-
rio. P.ouco mais pedem os empFegaàos ·d!o 00mmerciro do IBrnsil (JUe, 
er,n fundame•wtadais >representações, se dir~g1i1I:am a esta iCommissã0. de-
monstrando a insuf,frciencia do_ ICodigo Commercial, ·qua.nflo ás ,ga-
r:aintias concedidas a essa •classe tra:balhad0ra na locação do respe-
cti·vo s.erviç<©, garantiias que, aincl.a insUlftficientes, teem sido lettra 
morta. 

O Codigo 1Commerda,1, 1que actualmente paSJsa po1r uma reforma na 
oatra Casa .a.o Gcmgres·SJ©, te11á ·de recelbe·r -as IlHlldificações -a.c-0nrs1elha-
das pela actüal o.rdem 1d'e cousas .e, paira ·estas 1110dilf.i•cações, bem como 
para as que !Se im1põem a.0 instituto civil, ard11aicamentie denominado 
- locaçã·o de serviço, r.e:s.to de semi-servielfo d0 romanismo, j.á tem 
e,sta Commissão it:raçado o caminho e instituído as bases para of1for.e-
cer ao debate le.gislativo. 

Entretanto, ô que :p·edem os em1pregad·os do commercio •é, em 
parte, aipe11ras ·o desenv·olvimento ·e a ampliaçã-o de favores e garamü:as, 
que já se achavam promeHida:s na jurisprude.nda brasileira de mais 
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de 60 annos atraz, em inter.pTetaçã·o dos arts. ·74, 79, 80 e .81 do Co-
digo Commer.cial. 

Como exempJo, póde citar-s.e a di,sposição do art. 74, ·que oibrig.a 
os patrões ou .pre:ponentes a forne•cei· aos .f.eitnres, guarda-livros, cai-
xeü·os e outrbs quaesoquer prepo:>: tos de casas d.e commercio, uma no-
meação por escripto, ique ifarâo inscrev·er na Junta iCommercial, o 
que consitue um titulo de .garantia de ·dü·eito. E .em que consis.Ua 
esse :di reito? Hesponde o Assento VII, de 6 de Julho d e 1854, do Tri-
bunal de Commercio da ICôrt e: "·1 º, ao salario durante tre:s m·ez·es, no 
caso do prepos•to po1' accidea1t es imprevistos e incui];paveis im;possi-
bilitar-se de desempenhar o emprego; •á indemnização por algum 
damno ·extrao1,di,nario, que vier ao pre.posto no •serviço do preponente; 
ao salari-o de um mez, no caso de ser ·O :prepo:sto 1d•esp edido, ·por !falta 
de ajuste •quanto ao prazo " . 

. Como se vê, .era pouco: ma,s era aJiguma cousa •já, e nei.n assim 
se cuimpriu, com·o .Jettra ·mor•ta era tam'bem, em 1grande .parte, a lo-
cação civil de serviços, que na pratica só ao patrão O'~ferecia .garan-
tias •co~ntra o serviça,J, homem, mulher e menor, sem o mais ligeiro 
titulo de .garantia escriiptó em seu favor •contra o patrão arbitrario ou 
caprichoso. 

Mas, na escass a legislação, no que diz respeito ás ·condições .pby-
sicas e morae:s· dos ·empregad.os do ·commercio, ao dispe1ndio 1d·a sua 
energia, á :p·r·evidencia ·economiica, nada ·existia se1quer em esJboço, e 
a triste verd ade é 1que, sob o ·pretexto ·de disciplin a e de educação no 
trabalho, eTam ·OS em1pregados do commer'Cio suj eitos, ás vezes, a um 
r.egimen mais durio e rispido, 1d·o que, ·em geral, ·o:s -empre•gados de con-
dição m a1' s humilde dos estabelecimemtos .rura~s. Se em regra, um 
accesso vantajoso vinha r ecompensar uma :,;ér ie de sacri.ficios da sua 
actividade, muitos succumibiam no caminho, ex:haustos ·de fad•igas, 
p:r:ecoc·emeJnte 'i1nvalidos ;pelo ex.ce·ss-o de trabalho, e não .. p·ouco:s1 des-
pedii dos arbitrariarnente depois de longo:s anno·s de seTviços r eduzidos 
a ·extrema pobreza. 

Nã·o me demorare•i .em ·demonstrar os. males i-ncalculaveis que · á · 
sociedade ·pro1duzia sernelha:Me regimJen, que sacrificava grande JParte 
da sua iuventude mais v·alid'a, mais promissora de f.ecunda activida-
de, á ambiiÇão devoradora id:a cla·ssie patronal, na avidez ide lucTo:s que 
sa'hiam menos do capi'f:al é das combi'n ações mercantis, do .que da 
activid.ade exihaustiva 1que reclamava dos 'Prepostos. 

A 1Conferenda ·de Versailles não chegou, como não podia chegar 
1pór sua natureza ·e fins p10J1tkos, a estahelecer normas espeicilficadas, 
em que se tra1duziss.e a as;piração de todos ci.s pai.zes para a protecção 
do trabalho. IM1as em lfórmuJas geraes, ·expdmiu as. regras applicav.eis 
a todos o-s :p aize•s, •te:u,do em v'ista 1que, .apezar da:s di1ftferenças de raça, 
ela soihiação geographica de ca:cla .povo, da incidencia de f.actore.s mul-
tiplos e div.ersos, ·a .Jiumaniicl·a·de é a inesma, iclénticas a sua estructura 
anatomica e as fun.cções physio.J.ogicas,' cómo, con·sequentemente, a 
sua capacidade e limHaçã.o ele en ergias- . 

. M.a,s a c·,om;petencia da·quelle Congresso univer;s.al não podfa ir · 
além daqueHas nrnrrnas geraes deven1do ficai· a cada paiz, dentro dos 
poderes ·da StÍa soberania, .pTeS·Crever outras :particularizadas ás suas 
condições. e:.<;p eciaes çle organização politka e industrial. Nem, por 
1.gual, .foi além a r ecente Cornferenda r eunida ·em Washington, a 1quaJ 
ratifica1,1do os mesmos principios da de Versaill es, se· limitou a .gene- · 
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ralidaides, que deixaram sem so,lução numerosos problemas r·elativos 
á :protecção do trnbal~'O, prim'Cipalmente do commercial e rura•l . , 

Com relaçã.o 'ªº ,p1'imefoo ·e 1deixando para outro estudo o ,se·gun-
do, tenho a honra de of.f.erecer, :s.ervindo ·de base a um es!boço de pro-
jecto as seguintes: 

ANTE-PROJ"ECTO 

Art. 1.0 1Consideram-se ·casas de ·commerci.o, para 'OS eflfeitos idest~ 
lei, além dos estabelecimentos assim .pro13ri1amen'le cfüamados, os ca:fiés, 
restaurantes, casas de pasto, confeitarias, oflfi.cinas .e ateliers de cos-
turas e modas, salões ide cabe:Ueireiros, empreza!j ·editoras ·e typogra 
phias, escdiptodos e 1aigencias de 9·ornaes e to:dos os outros rframlquea-
dos ao publico, tell'do ao s'eu !serviço auxniares, .prepos·tos ou e;m1pre-
gaidos de qualquer natureza. 

Art. 2.º Os empregados ao serviço ·de uma casa de commerdo re· 
ceiberão do res.pediv·o proprietario, como tHulo ·de sua admis,são, um 
escripto por .e:ste assignado, do qual !fiquem constando a natureza e o 
tempo .de serviço a prestar e a r·emnneração ajustada. 

§ 1.º !Esse ·escripfo será regi:strado na Junta Commercial, onde 
a houver, ou no registro dois cartorios de ,paz, em :falta daquella re-
partição. 

§ 2.º iA1lém deste 'escri·ptorio fornecerão tambe.m os :proprietario! 
aos :s·eus enl;p•reg.ados uma c•adermeta, de 1que constem os ·seus ·caracte-
risticos de identiidade pessoal e ois assentamento's ·da sua oarreira 
commercial. . 

Art. 3.0 lncumtbe aos poderes municipaes de cada drcumscripção 
da Repu;blica regularizar o 1hora.rio para a abertura e .fechamento das 
ca·sas de commercio, tendo em vihta a limitação das horas de traba-
lho, estabelecid& .por esti; lei , · 

Art. 4.º IAo empre.gaido 1que, sem justa causa 1fôr de'Spe.di.do, será 
garantido ·O direito de indemnização por tantos mezes do re·S;pectivo 
ordenado, quantos sejam os awnos de serviço pre:stado no estabeleci-
mento, sendo ·a !fracção de um anno c ontada como um anno completo. 

:Art. '5.º O maximo tennpo de trabalho dos .empregados do commer-
cio se•rá de 8 horas diarias, ·OU .48 :por ,semana, salvo em caso de ur-
gencia, em que o 1ra'halho poderil ser prorogado, mediante •grntilfica-
ção extraordinaria po.r hora ·a·ccr.escida, llla proporção de 20 o/Ó do or-
denado de um d'ia de trnbalho. 

Art. 6.º \E' prohi!bido no commC'l'.cio o trabafüo nocturno ás mu-
Jhei'e:s e aos menores de 14 annos, sendo ·excluídos de qua.Iquer tra-
balho, aill'da 'que diurno, o•s ·menor·es d·e 9 ·a1rnnos. 

Art. 7.0 IQ 1n1e.gociante ficaná ·obrigado, no casa de acci.dente, a 
prestar a.ssis·tenda medica e pharmaceutica ao ·empregado, culo logar 
lhe .será mantido .até tres mez.es. IA invalidez, em cons•equenci.a <d'o ac-
cidente, ser~ attencHda .:na fórma jlá regulada para os accidentes do 
traba.Jho, em geral. 

Art. 8.º Os emprega.d1os da:s socied'ade·s anonymas e ·companhias li-
mitadas terão direito ,á per·ce;pção annual de uma porcemita.gem soibre 0

1 

lucro bruto das mesmas, prnpó.rcional aos vencimentos de cada em-
pregado. 

Art. 19.º Em caso de fallencia, serão os empregados i.nscri1pt0s en-
tre os credores privillegiado:s·, com direito a tantos mezes de opdenado 
quantos os annos de serv Iço pr·estado no ·esfaibeJecimen.to . 
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Art. zt:O. \A'lém d,a,s ;penas commhradas na Ie·gislação c·ornmum ao:>. 
empregados, :peJ:a ma[v.ea·sação, ·dólo., ·culpa. ou neigHgencia, ser--Ilhe-füa 
exighrel :a ü1demnização: '1 º, quaml'o :&e ·despedirem sem .:particiiipar á 
casa c·om ·~nl ·d·ia'S, ·-pelo rnienos, 1de a:n'teceft<e'll'ci•a, ·se fiv·ere·rn ma~s· d·e um 
anno de serviço, e 15 dias, para menor espaço de tempo; 2°, 1quando 
no ex·erócio d·e suas :funcções exercerem outras ·em cas·as dififorentes, 
tr.azendo preijuizo á em que f'ôr 1em;pregado; 3°, quando rev1elarem 
a·ssumptos reservados do estabelecimento. 

Art. 11. Aos empregados ilo CQÍllmerdo, que forem ·ch'amados aG 
serviço mili'tar, ·serão ·.garantidos os .respectivos loigares, percebendo 
o orden1aâo c·orrespo.ndente .ao tempo da hroo11poraçã·o. 

Art. 12 . Sã'o 1.feri'ad•o'S, no commeirdo, os dias 1 º ide Janeiro, 7 de 
Setembro e 1'5 ·de ~ovenibro, e ·as 'cle éJ.e·iç'õ:e:s nios mun'icli.p1os em que 
estas "S'e reafrza'rem. Cada ern:pregado 'te:m direito a .'gosar de 1'5 di'as 
de férias em cada anno. 

Ar ·t. 13. iO d}epa'rtamento a.o Tr®al!ho vefar.á, J>OJ' intermei:lio .dü!> 
seus 'agentes · 'Pela fiel t>bse'rvanci'a destas dtsp'Osiçoe:s . . 

Sala da~ 1Commi.ssões, 1'5 de Julho de 19:2'0. - lhzgusto de Lima; 
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NOTAIS P1A:RA O HBl.JATOIRIO iPIARCliAL 

As theses .que me for.am di:stri'buidas são as de ordem mais ·geral. 
Diz,e1n respeito á orgail';,zação do ap.parelho a·dministrativo fiscali.za-
dor do trabalho . Penso que, n.esse particular, o melhor •seriá adopta1· 
medidas largas, den1tro das quaes o Governo ;possa d.ar prudente e op-
portuna execução á:s leis es'Pedaes •que d'orem promulgadas. Tudo 
vai depender do espfoito que os orgã.os administrativos poss•am dar á 
appiicação dessas .Je•is. Entrar em detaihe:s sená fazer obra prejudicial. 
Passo ao exame ·das meidicla:s que me tocaram re.Jatar: 

l) De,partamento do Tralbaliho. Jul:go a.pToveitavel 'ª lei vigente, 
ainda não 'PO'Sta em execução. Par.eceria extravagante •que fossemos 
reformar uma lei ·cu:jas boa•s -ou más co1nsequendas a pr.atic•a •ainda 
não poz em prova. 1LetTI1braria os .segui'lltes• accresd·mO'S: 

a) pub.Ji.cação de Úm \Boletim ibimem.sal de informações e dadus 
sobre os trabalhos; 

b) ·creação ode uma Junta 1ConsuHiv.a do Trabalho, compo,sta de 
20 merrnbros: dnco ·eleitos ipor -assooiações operarias; cinc•o ··eleitos 
por assnci'ações patron.a1es; •cinco direcfo·res de is·erviço (iDepartamento 
do Tralbalho, da Inid:ustrfa e IGommercio, •da 1E:statistica, da ISaude iPu-
blica e tn'S[Jector de 1S'.°egurüs) ; dnco esoofüiJd.os '])'elo !Governo, .entre es-
pecialistas. [>r.esidencfa do Ministro oda Agricultura. Objecto da Jun-
ta: informar o Governo sobre r eformas r ealizaveis, estudar pro:iecto.s, 
proceder a inqueritos, systematizar informações e dado:~ .. estatísticos 
sobre as d1iver1sas questões do tralbaiho. 

e) con se•Jihos d·e 1arbitra1gem e conciliação. No <Distrkto Federal 
ser.á constituído o ·C·onselho po·r um a commi:s•são permanente da Junta 
CCYntsultiv.a, ,formaid.a ele din•co ·me·mbros, dous representantes dos ope-
rarios (eleitos .pelos ónco membros O'Perari-os da .Jui1ta) ·e dous dos 
patrõe·s (eleitos pelos cinco membros patrões) e do diredor do De-
partamento. <Nos \Esfa1d!O's, o !Governo entrará em accô1,do par.a ·consti-
tuição do conselho, composto de dous re:presentantes de operarios e 
dous de .patrões e presidido .pe1o 1S·ecretari.o de Estado, 'ª quem estive-
rem .atffectas -a:s questões de trabalho . :Base,s para .funccioniamen1to do 
conselh o de aiibHragiem e conciliação; a) o conselho só tomar.á co-
nhecimento ·dos casos cu\ia soluçifo lhe .fôr entregue pelas partes in-
teressadas: b) o ·presidente só te1iá voto de desem:pat:e: e) :só .n-odeTão 

· rec-orrer á sua intervenção rassodações ·com personalidaod·e c•ivil ; d) a 
falta ·de cumprimem1to ·de decisão .por 1qua·~quer das partes dar :á Jogar 
á im'Posição de . multa, cUJja somma seiiá !fixada na decisão proferida; 
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LBGttSILAÇÃO 1IINTBRNAiGI,QNA.IL OPl'EIRAfüA 
. .) 

Em trabalho recente do brilhante escriptor argentino, Sr, Es-
tanisláo Zeballos, a respeito de legislação operaria, procura o autor· 
demonstrar a inexistencia, na Republica platin~ e, pois, nos outros: 
povos, como o Brasil, de situação social e economica semelhante, de· 
condições que possam determinar a necessidade de uma legislação 
especial operaria ou social. 

Para o publicista portenbo os direitos dos operarios são, não 
ha duvida, no conceito philosophico da expressão, direitos sociaes. 
porque o Estado tem por fundamento a sociedade, mas do ponto de· 
vista jurídico, diz o Sr. Zeballos, dentro das instituições argentinas; 
os direitos dos operarios são direitos de homens, "constitucionaes e 
civis". • 

A legislação commum, constitucional ou civil, abrange, pois; na 
qpinião do escriptor citado, todas as questões entre operarios e 
p;i.frões. · · 

Ao ponto de vista de.fendido com larga cópia de argumentos 
pelo Sr. Estanisláo Zeballos oppoz immediata contradicta, em con-
ferencia na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, 
de que é professor, um outro publicista illustre, o Sr. Alfredo Palacios, 
que proclama "a necessidade de uma legislação do trabalho, ampla,. 
que attenue a exploração capitalista e evite a çl.egeneração dos ope-
rarios. O Estado não póde, sem riegar em absoluto o principio de 
sociabilid'ade, restar impassível ante o sacrifício da saude e da vida 
dos trabalhadores, que compromette a propria existencia da Nação. 
Os codigos e~tão velhos. Cabe rejuvenecel-os, adaptal-os á vida,. oriert~ 
tando~os no sentido de ampliar o germen do direito socialista que 
nelles existe para realizar, sem commoções, a mudança de estructura·. 
social inevitavel." · 

O Sr. Zehallos quer, para attenuar e melhorar a situação das classe~ 
operarias, um conjunto de providencias de caracter social . e eco-
nomico, leis de educação operada e industrial, instituição~ do segur(, 
operario, combate ao alcoolismo, leis de moral publica, leis escolares, 
campanha contra a tuberculose e o impaludismo, barteamento da 
vida,. , prohibição de monopolios e muitas outras que, ao seu ver, 
melhor do que qualquer organização jurídica, podem elevar o ~ivel . 
do operario, dando-lhe na vid_a civ1lizac1a do presente um quinhão . 
de bem estar e ifelicid>ade, a que t-em direito, mas a que não att1ngiu 
até agora. · . . · ·. 
, . A,o . contrario, o Sr. Palacios, sem desconhecer a utilidade e re .", 

levancia de taes providencias, reputa ipdispensavel a' coh'stitúiçãô' 



212 
desse direito novo, dessa vasta sy.stematização juridica, unica em 
condições de determinar o desapparecimento das desigualdades exis-
tentes entre os factores da producção, fonte primacial das desordens 
sociaes da vida presente. 

Não quero discutir aqui se a razão está com o Sr. Zeballos ou 
com o Sr. Palacios, se nos povos como a Argen_tina e como o Brasil 
ha ou não logar para uma legislação operaria, se do ponto de vista 
do bem estar dos que vivem do trabalho manual as instituições de 
previde1,1cia e assistencia social valem mais que as leis jurídicas. 

Cali>e-me apenas acceitar os factos taes como elles 'Se apresentam, 
e a verdade é que a regulamentação juridica dos problemas dito~ 
operarios cada dia se accentua mais, não só nos paizes de intensa 
civilização . industrial, como nos proprios povos em que o industria-
lismo ainda não é a feição dominante. 

Vejam-se mesmo os paizes da America Latina, sem esquecer a 
Argentina e 10 il3rasil, onde a preoccupação da elaboração do dir·eito 
operario já está passando do terreno das especulações · doutinarias 
para o das realizações praticas, para o domínio da legislação positiva. 

Não ha, pois, deante da lição que nos vem dos factos concretos, 
vu1no deixar de dar razão ao Sr. Palacios quando fala de um direito 
novQ, o direito operario, que vae sendo destacado, como ramo auto-
nomo, da grande arvore do direito, por um phenomeno de evolução 
natural e para satisfação de necessidades nascidas das novas con-
dições da civilização universal. 

Cada nação çomo que procura por um conjuncto de disposições 
legaes assegurar cada vez mais essa igualdade nos factores da pro-
ducção, idjal jurídico para que marcham todos os povos, certos de 
que assim mais firmes e estaveis serão as bases da nova organização 
da sociedade; menores as possibilidades de confictos e luctas, mais 
proxima a éra de uma sempre almejada paz social definitiva: 

Todos os povos teem, pois, já agora, a sua legislação social. o 
seu direito operario. · .. 

Mas, como succede com o capital, o outro factor da producção, 
a mão de obra operaria, mobiliza-se cada vez mais. · 

O braço trabalhador tem que procurar collocaçâ'O onde quer que 
as condições economicas e sociaes se lhes deparem melhor oppor-
tunidade de emprego, remuneração mais compensadora. 

Dahi as grandes massas de trabalhaqores estrangeiros que pro-
curam os paizes novos de escassa população, de trabalho facil e bem 
remunerado, ora soib a forma de migrações temporarias, o·ra sob o 
aspecto de dt'lfinitiva mudança. 

Estabt?J.ece-s-e uma nova maneiíra de .sol'idariedade entre as nações, 
a .solidariedade pelo trabalho, creando condições de . tal .ordem que 
reclamam providencias communs de parte dos varios governos para 
attender .os interesses communs em jogo. 

Um publicista italiano Fersini põe com muita .nitid-ez o pro-
blema na'S seguintes palavras: Uno Stato non puó migliorare etficá-. 
cemente e du!'evolmente la condizione dei suoi lavoratol'i · f inché' es .~i 
siqno abbandonati alla loro sorte negli Stati vicini. Non puó astmrre 
dalla _considerazioIJ.e della diversa impol'tanza e po1:tata che hanno 
sul mercato mondiale i prodotti del lavol'o e dell'imzegabile influenza 
che su di essa· púó esercital'e il diverso trattamento e la . dível'Sa ·tuteia 
e.li é lf . legfli f acci_àn·o al alvoro ed -ai ?avorqtori. ·· .. ·· · · .... 
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'' · Ma 'àime le peculiari coridizioni fisiche, economiche, politicbe. 
sociali, morali, etniche, petoriche dei paesi rendono inaltu!'abile 
l'idea d'uiui. legislazione unica od almeno uniforme, cosi la stessa di-
uersitá di legislazioni ope,raile ed il timore di uedere; per esse o col 
procedere in esse, ince'ppata o diminuita la pl'opria potenzialitá di 
lotta nella concol'I'enza s11i inacati estel'i, impedisse spesso ai leg;s-
latol'i dei signo il Stati di protegel'e i lauorati cpme eqizitá e giustizia 
richiederebbero. · 

Di qizi la necessitá che i uari Stati s'in.tendano e, con norme e 
sanzioni, comuni, ten,dano ad euitare quei gravidanni che" ai com-
merci ~ ai traffici i?azionali verrebbero quando, con norme diuerse-
mente protettl'ice, fosse gravemente osta colata la libera concorrenrn 
dell'industria . . Di qui l'asso.luio bisogno di aoéordi e tro.ttati intema-
zionalt Çltti ad otfenere, per intanto, un equo regolamento dei rapporti 
fordameiilàli · di lavoro, che, falte salve le varie esigenze dei diversi 
Stati, consenta · almeno di sapere · universalmente tzztelato il sacro 
principio del rispeito e dell'incoliimitá della persona U1J1ana." 

Destas palavras decorre a razão de ser de uma legislação inter-
na.cional . do trabalho, de um direito internacional operaria que 
Raynaud define -:- a parte do direito internacional que regula a si-
tuação jurídica dos operarias estrangeiros do~ ponto de vista das 
questões de trabalho. . 

Esse direito . internacional operaria, de creação recente embora, 
vem sendo entretanto apregoado como necessidade humanitaria desdé 
muitos annos. 

Blanqui. em 1838, f.allava nestes termos das condições geraes de 
trabalho: "Un seul moyen existe de l'accomplir en évitant ses suites 
désasireus"es; ee" sel"ait de la faire adopter en même temps par to.izs le.~ 
peuples industrieles exposés à se faire concurrenc.e aq. déhors. Mai.~ 
le uaudra-t~on? ·Mais le pourra-t-on? Pourquoi p.as? On a bien fctit 
jusqu'ici des traités de puissance à puissance pour l'engager à . tuer 
des hommes, pourquoi n'enferait-on-pas aujoizrd'hui pour lézzrs con-
server la vie et la leur rendre doizce?" 

Daniel Legrand retoma a direcção da campanha pela protecção 
internacional do trabalhador e se dirige a políticos e homens de Es-
tado, expondo as suas vistas reformadoras, escreve memorias,. ela-
hora pro.iectos. 

Em 1884, pela voz do conde de Mun, a idéa da legislação inter-
nacional de trabalho chega á Camara Franceza, embora sem resul-
tados praticas. .. · 

Coube á Suissa em 1889 a . iniciativa do convite ás varias po-
ten'cias para uma Conferencia Internacional preparatoria, em que 
seria estudada a possibilidad·e d·e uma entente sobre os problemas 
seguintes: interdicção do trabalho aos domingos, fixação de uma 
idade · mínima para a admissão dos menores nas fabricas, fixação de · 
uma duração maxima do dia · de trabalho para os menores, prohibição 
de occupar menores e .mulheres em trabalhos partiçularmente nocivos 
á saude ou perigosos, restricção do trabalho nocturno para os menores 
e mulheres, e execução das resoluções adoptad.iis. 

A idéa foi recebida com sympathia por varias. nações mas o im-
perador da Allemanha obteve do Conselho Federal Suisso a retirada 
do convite feito para qtie elle propri.o, o imperador Guilherme, to-
rnasse a iniciativa a seu cargo. 
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A conferencia realizou-se· e;m. Berlim, em março 'de .-1890, -, com a 
representação da Allemanha, Austria, Belgica, Qinamarca, Hesp~nhtã, 
França, Qrã~BretanJ:ia, -Italia, Luxembur,,go, Hollandà; ~ortugal, . No,-
ni_ega .e Suissa. 

A conferencia encerrou os seus trabalhos emittindo votos reln-
thros á regulamentação do trabalho nas m1nas, do 'trabalho aos do- 1 

mingos, trabalho das creanças ·e dos· menores, d·as .-.mulheres e indi-
cações praticas quanto ao modo de execução · das medidas apontadas 
pela confer-encia. 

(Vêr annexo n. 1). 
Os trabalhos da Conferencia· de Berlim· tiveram grande reper-

cussão . em .todos os paizes, nã'O obst.ante os modestos resultados pra-
ticas · que· ella provocou.. , , 

E' que a Conferencia. de Berlim, na phrase de Agliardi, . poz niti-
damente deante da opinião ·publica o problema do direito de Jnterc 
venção do Estado no campo · do trabalho · e pela sua iniciativa ·mie 
lhares de energia1s voltaram-se par-a es-se alto ideal humanitario de 
redempção do trabalhador. 

O governo suisso em 1896 consultou, por 1seus agentes diploma-
ticos. os outros paizes sobre · a conveniencia da fund·ação de um insti-
tuto internacional de caracter estatistico incumbido de recolher dados 
e informações condizentes com as· questões de trabalho: 

Em 1897, reunia-se o Congresso ·de Zurkh, . forma·dO · principal-
mente pelos represenlarntes de ·associações ·operarias, no qual se ap-
provava um voto unanime no sentido da fundação de um officio in-
ternacional para a protecção do trabalho, e no mesmo anno, apenas 
um mez dr,pois, em Bruxellas, um novo Congres•so surgia ·eom o · pro-
gramma de dar fórma organica e permanente ao 'Proposito de uma 
propagand a · scientifica e de mutua informação estatístico-legislativa. 

Em 1900, ,o ministro Míllerand inaugurava .solemnemente o Con· 
gresso de Pari>s, de que resultou a fundação da Associação Intern :>" 
cional para a protecção legal dos trabalhadores, com a seguinte fi-
nalidade: · estabelecer fürnções entre os partidarios da legislação ope-
raria, organizar um officio internacional do trabalho com a incum-
bencia de publicar uma resenha periodica da legislação do trabalho 
em todos O·S paizes, facilitar -0 estudo da legislação do trabalho em 
todos os .Paizes e particularmente fornecer aos membros da Asso" 
ciação indicações sobre as legislações em vigor e suas applicações; 
favorecer por todos os ·meios ·o estudo da questão da concordancia 
das diversas legislações protectoras dos operarias. assim como a de 
uma estatística internacional do trabalho e p;ovocar a reunião de 
congressos internacfonaes. _ " 

Notavel foi no sentido· da protecção internacional dos traba-
lhadores o papel da Associação Internacional, que, conforme escreve 
Godart. contava; ao explodir a guerra européa, 15 secções nacionaes, 
um officio internacional -publicando uma revista de docum:·entação,. 
e era subvencionada pela maior paPte dos governos. 

A ella se deve . a preparação das conferencias de Bem e de 1906 
e. 1913, conferencias que . determinaram convenções' diplomaticns-
transformadas em leis nacionaes nos ·paizes que · as acceitaram (Go- . 
dart, pag. 32) ~ · . . - . . · 

. São. da maior importancia as conclusões "a qU:e chegaram as duas 
conferencias de Berne no sentido do· desep.volvime11to alcançado :pe!o· 
rlireito ipterp.!lcioP al o:perario, 
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(Ver annexos ·ns. 2 e 3). 
Outros e muitos esforços surgiram por toda a parte em bem da 

protecção ao homem trabalhador, onde quer que elle estivesse. 
O problema não poderia ser extranh.o aos dirigentes do mundo 

ao celebrar-se a paz, após a formidavel guerra que conflagrou a Eu-
ropa toda, estendendo-se nos seus effeitos pelos povos dos outros con-
tinentes, durante quatro annos. 

Por isso, ao celebrar-se o tratado de paz, no pacto da Sociedade 
das Nações, estabeleceu-se expressamente ·que, sob a reserva e na 
conformidade das disposições dos convenios inteI'nacionaes actua1-
mente existentes, ou que forem ulteriormente concluídos, os membros 
da sociedade se esforçarão por assegurar e manter condições de tra-
balho equitativas e humanas para o homem, ,a_ mulher e o menor, 
nos seus proprios territorios, assim como .em todos .os paizes aos 
quaes se estendam as suas relações de commercio e de industria, e 
no fim de estabelecer e manter as organizações internacionaes ne-
cessarias. . 

!Muitas são as di.s.posições do T.ratado de ;paz em que o problerr: :i 
rta protecção internacional ao trnhal:hador é encarado de frente. 

<Vêr annexo n . 4.) 
Foi creada, além de um Bureau Inte11nacional do Trabalho. uma 

con.fereneh ger"!l, ·CUJ.i.a primeira reunião teve logar em Washington 
em fins de 1919; ·conferencia a ·que o BJ."asil comq:>arec.eu e ·que termi-
nou o.s seus trabalhos adoptando sei:s projectos de convenção e seis 
recommendaçé1fs. 

(Vêr ainmexos ns . 5 e 6.) 
iDo que venho relatando até agora resalta que, na phase actual da 

evolução humana, os .povos não se contentam em ter a sua legislação 
so-cial e operaria interna em que o nacional ·que vive do tr.ahalho ma-
nual e·ncontre _a 1gaTamrtia e segurança do•s seus direitos . 

Vão além, .e por ·convenio.s e aocôrdo,s, tratad·os •e congressos in-
ternacionaes, estabelecem ,1as bases gemes de um verdadeiro direitQ 
internacional o,perario, acabando quanto a po1111os de vista g•eraes com 
a distincção, em algun:s ainda .existente, entre o trabalhador nacional 
e o estrangeiro e \firmando assim de vez, e por uma .fórma tão e-levada 
e humamiitaria a solidari1edade 1ger.al do.s povos, a verdadeira Socieda- . 
de das !Nações, a solidariedade e a s·o·ci1edade pela commum garantia· 
aos direitos 1de todo1s 1os -operarias •da terra. 

LA.s:sim, não resta ao BrasH, paiz de instituições liberalis.siimas, onde 
não ha distincções 1entre b1,asi•leiros e estrangeiros r es·i·dentes para o 
que se .refere a garantias da inviolalbilidade dos direitos c-o-ncerne:n-
tes á liberdade, á 1s egur.~rnça iindividual e •á .propriedade (art. 72. da 
Constituição), ·não resta ao !Brasil outra attitude que 'ª de incor-porar 
á 'Sua legislação os !Jrindpios d·e protecção internacional ao traba-
lhador •que lfol.'em s•endo acceitos ·e ·adoptados nos .congl.'esso.s e conve-
nios internacio1rnaes, adaiptm1do-os ·ás ·nossas ne·cessidades •e ao nos~s ·o 
modo de ser como sociedade -civilizada. 

E' .este o voto do iRelator ·que, ·em annexos, e .para melhor orienta-
ção desta illustl.'e Commisi~ ão, junta os varios documentos em que o 
direito internacional oper.ario tem sido exp·osfo nas suas dififerentes 
ap.piicações. 

•Sala das 1Çowmis~ões, 30 de 1P·ezem1pro de 1 ~20 , - José Augu~to , 
Rcla~~ . . . 
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DBPAiR1lAIMEJNT1Q .ESTAiDUAL DO 'DRIAIBiAtLHO 

(!Estado de 1S. ·Paulo-Brasil) 

1EXPOSIÇÃO • DO DIRIECTOR 
' ) 

Gomo resolver q questão o~eroria no Br<Mi1l 

Ná ·que&tão o·peraria ha dous as.pectos: o methodo e os .pri:nd-
pios. . . · · 

Ao d~bate dos iprincipios põe termo a noção de Justiça. A esco-
lha dos methodos aca:ba na obs·ervação da realidade.. . . , . 

1 Quanto ao methridó, temos visto· no 'Brasil trns ·correntes de opi-
nião: uma reclama um ICodigo ido Trabalho; outra, .uma .lei geral do 
trabalho; outra, leis ;parciaes do trabalho. 

\Contra a primeira corrente argumentam sem discrepancia todos 
quantos a;i,nda se lemib.r:am da -lição de von Therim1g: a .codificação pa-
mlysa o Direito. Convém observar, entretanto, que os ,partid.ario.s do 
Çodigo do Trabalho não pretendiam propriamente codificar. Por 
niáis estranho ·que 'isto pareça, o idealiizado Codi:go não seria um isys~ 
tema doutrinaria de leis, nem m 1e.smo simiples consolidação: - mem1os 
do ql]le isso, um Codigo .!feito de projectos. Di7liia Taine, a proposito 
dos reformaid·ores dessa estirpe, .que ,pretender d·ecrefar o ·costume 
equivale a querer •construir uma casa velha. Mais desvairad·os, não 
se limitavam os ipropa~Úmdi.stas do 1Cod•igo a au1erer uma casa veihai: 
queriam .um ihistorico ipalacio, que tanta é a dLf1ferença .entre a méra 
antecipação da lei 'ªº costume e a sumptuosa decretação ,de um .1Co-
digo, monumento comparavel, na vida de um IJlOV'O, a um pal'a:cio na 
architectura ·de uma cidade. SemeM1.ante 1Codigo; :antes collecfanea de 
alvitres que verdadeira crysta<lização do [)ireito, se.u i:nenor inconve-
niente não seria o paralysar, mas ·o d·esordenar. Cahin:do de .chofre 
sobre relações d1e natureza · v·ária, já perturbadas pelcf CCJ!íllflicto dos 
interesses e o P.Í!-tre·choaue das ambições. de duas uma: ou espalha ri<\ 
no COJ.'iPO social a desordem das innovações tumultuarias ·ou, inc•oin-
preheridiq:o e inapp·Jii.cavel,' ·dormiria o soíhno das coilsa's inuteis .. Tal e o destino das polyianthé'as le.g.aes. . '. ,., 

iDfr-s·(:l-ha talvez ·que ao·s 'traba1iios· e peças ' :_ dL~cutsos e Pare-
ceres de uima propaganda dessa úl1atureza, :fôra e~cessi"xo · exigir rig'oro~ 
sa- precis~o , de ·termos : N e·ni 'nos .e moUesto reconhecer que, da: p.art.e 
dos ;propq.g:andista:s, não houve mais · que o 1p1'óposifü - ClÓmo se' cos-
tuma dfaer - de agitar a ·questão. 
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!Não seria de estranhar que, reparando em nossas collecções de 
leis e decretos federaes e estaduaes, assim como na legislação de al-
guns municipios, cahissem os reformadores em si e vi1essem a prelfe-
rir, ao ,extraordinario Codigo, uma simples e modesta consolidação, 
proposta ao p(Jiiz inteiro. 

E 1JJ 1es~s:e caso o bom senso apenas teria de Iembrar~l'hes que não 
se alarga arbitrariamente o campo de ap.plicacão das leis, tentativa 
tanto mais injusUfi cav·el . qIJanto mafores ais di1Mei,enças de estado so-
cial entre urna região e outra. 

Não negamos ·entretanpo que ceras disposições hoJe constantes 
de Ieils rnunicipaes IJJ·Odem s·er transpla·ntadas, com absoluta segurança 
de ·eX'ito, para. a ..legislação federal. IA ella.s nos rêferiremos adeante. 
Não se trata, 1berii entendido, de consolidar textos sinão de consa.qrar 
costwnes, pois as disposições a que nos referimos 'são leis de ver-
dade, nasdda.s da concordia ,dias opill'iões e ,praticadas sem repugnam-
cia. 

tA. promulgação da lei de a·ccidentes indicava, como se sabe, a 
acceitação do isysterna de )eis .parciaes, Uil'Íco satisf:actorio perante a 
reaUdade. . 

A noticia d·as resoluções tornadas pela Conferencia da Paz trouxe, 
po·rém, a .muitos espiritos ~ convicção de ·qii·e· o re\ferii:Jo criterió seria 
posto de p·arte, .a1firn ·de serem consagrados aquelles pontos de vista . 
. Assim os refere o Eisitado de S. Paulo, .edição ·de 9 ·de Maio do c'Or-
remte anuo: 

.. "1.0 • . o 1rabalho não .deve .. ser cons.iderado corno simples meio de 
lucro. nem .artigo de . cqmnierdo: 

2º, direito de associação .para patrões e ·einpTeg:ados, uma vez que 
vi1;em fins legaes; . . 
. 3.~, .pi:i.gamento aos ·eIDJpregados de salario.s compativei1s com as <:On-

~içõ.es r~?Joaveis da vida no tempo e ·no logar; 
. 4º . . apoucão ,das oitn .horas <fo trabal,h'1 pnr ·ifia ou seia.m quaren-

ta e oi:to .hor.as .de trabaliho por · semana, nos .paizes onde essa medida 
ajnqa não . t.en.ba si do ~doptada; . . . . . 
. . .. '5°, . e'sfa•be~edmepto .do repOllSO IS'e jnanal d,e, vinte e quatro hor.<i~ 
no .'mip.i.mp, inclusive .aos ·domin1rns, onde fôr "Praticavel: 
. . 6~, ·a~olição do . trabalho infantil e -limitação do trabalho dos 
nioços, afim de s.e peri;n.Utir. que. continuem a sua educação e o seu 
des1envolvimento iphy:sico; · · · · 

.. 7•, iin~aJdade de ,salarfos para homens e mulheres em igualdade 
~~- trnbal,ho; . . . . . , . . . · 
' 8°, toda . a escaia legal vara as condiçõe·s. ·de trà1balho ' deverá tomar , 
em c-onsiqera~ão para · cada paiz o tr'atarnento ,economico e·rruit::ttivo 
de todos ··os,.trruhalhadores ·,n e.Jle ·residentes; 

W; cri:lção, por · park. cle c.a<'f.a 'Estado, de u:m sys.fe.ma de insp·e-
cção ·e protecção -dos empr,ega.dos ·ern que devem ser inoluidas as mu-
lheres.'" 
· ' i · E' evidente que e~«sas çonelusões nem todas .podem· ser postas · em 
pratica ao mesmo tempo ou da mesma maneira. · 

. A primeira; puramente· doutrÍ'Il1al, ninguem pretenderia vel-a con-
veT~ida em· arHgo de lei. D·estina-s·e an.fos ·a servir de criterio ao le-
gislador .e encerra uma suggestão ·o:bedecida por quantos, desde tantís-
simos anp.os,. .s·e teem ·occupada do ·assumpto· tom o animo ele proteger 
o operaria. · · · 
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-A ·s.egunda -está . de ha muito consagrada no decte16 n .- 1. 637, de 

5 de Janeiro de 1907. . - _ · · . 
IA terceir.a é uma tfórmula· generica: resta a maneira de appli-

cal-a, e temos .para nós que essa maneira j-á está consignnda :no ci-
tado decreto, art. . 80 . . · · 

A quarta, basta a·brir os ' jornaes para ver ·que i'á ·é reali.dade _e.n. 
dezenas de fabricas. 

·A ·quinta, ·idem. 
1A sexta envolve a questão da aprendiza.gem e do ensino profis-

sional. 
IA setima e>1á no mesmo caso da terceira . 
A oitava não lha talvez em todo ;o mundo quer.n a pratilqu~ - mais 

gener.osamente que o Brasil. Si lha -dUferença de tratamento, -é em pre~ 
juizo do trabalhador nacional. Consulte-se, a este respeito,- Euclwdes 
da Cunhá. - , . _ ... ',, . 

A nona - insipecçfo do trabalho -, inst:túa-se o Departarqentu 
;--./acional do Trabalho e ludo· estará encan).i!nhado. 

De parte, a .primeira, comec·e:mos,' _pois,' pela s~gunda: 

LIBEODADE DE ASSOCIAÇÃO 

Consagrou-:se o legislador brasileiro no j-á i;eferi-d-0 decreto nu-. 
mero 1. -637, cujo art. 1 º faculta "a,os pr()fissionaes ·de profissões si-
milares ou connexas, inclusive as profissões libera-es, organiz·ar·eúi en~· 
tre ~s i syndicatos, tendo por fim o estudo, a defesa e -0 desenrvolvic, 
mento dos interesses :geraes d~ ,profissão e dos inter.esse.s profissionaes. 
de seus membros". . _ 

A França, de»de 1884, .r~parára o acto de .. insa.nia com que a re~ 
volução, a pretexto de ass·e.gurar a liberdade. individual,. extinguiu a.s 
corporações. . _ . . 

tA nossa lei usa da mesma ex.pressão aue a lei fr.anceza; -os sy.n..: 
dicat.os profissionaes :podem constituir-se livremente e sem autoriza-
ção do ·Governo. Melhor ·inspirada, porém, permitte aos syndicato;;. 
o estudo, 'ª defesa e o desenvolvimento elos_ "interesses g'erae·s"»--da· 
profissão, e não, como faz a · Jei fra.nceza, "·exclusivamente, .o estudo e 
a defesa dos int·eresses economl·co's, industriaes, commerciaes e agri-: 
colas". - . · 

:Convenhamos 1que . o syndica'lismo, . como já •o disse alguer.n/ ~'é .. 
uin movimep.to natural. Os operarias syndicam-se, "como as - -·:Pa- 1 

trões, p·ara resistir ou .para aggredir, •C-Onforme lhes .par:ece qué~ 
estão sendo expl-orados -ou .que convêm .tirar iproveito ... de· uma situa-' 
ção. iPor mais 1que se !faça, haverá sempre meios de efüectuar o 
agrupamento dos descontentes ou dos ambicio:sos, para d•ar combate 
ao "i•nimigio" . .Tá que assim é, institua-se par.a esse'S conflicfos ., um;. 
tribunal, que ainda não existe. O nosso.- mnl é termos conferido - ai:~ ' 
reitos sem regulamentar o exerci cio desses direinos. Dissemos aos-
patrões e repetimos aos 01perarios que lhes é· permitti.do · syndiica-
re.ril-se para :defender aos seus interesses _e melhorar as suas ·' .eon •. 
diÇões -. CEsquecemos, porém, que conferimos ·identicos direitos- .a: 
partes que teem inte11esses oppostos; esquecemos -que, do exercício 
daquel!,es dirdv~os, _ia fatalmnte resulbar o conJlicto de>sses-, ~ri_te.i ,, 

1·esses. · ,_ · - ... - ' .. ' ... .. .. .. -... ,:. -,,_) 
Muito se tem. dito .. e escripto a respeito -do syndicaliismo. -_, Nad-a;' ;· 

u_ore.IIl'. que _já' n_ão: -est~j· a. · ~~,sta.n~e _sabidi& ~'p.elas: ~pes's-0.âs d'e" m~dian.11·, 



cultura ~qt.I'anto ao papel das classes na . sociedade, suas reláçÕes cón1 
os poderes constituídos, etc. A abundante jurisprudenci:a .fran·c·eza · 
sobre m'ateria syndical seria, em alguns pontos, consultada com 
proveüo pelos syndfoalistas extremados. Conviria até recordar.-llies 
as· palavras de Frerejouan du Saint na Introducção. do, seu "C1>de 
annoté de liégi'slation ouvriere" (edição de 1908) : - "L'a liiberté du 
travai! est au frontispice de ' nos lois ouvriel'es" . . 

O SAJ, ARIO E A DURAÇÁ<O DO 'fRABALHO 

A terceira, a •quarta e a setima conclusões - justo salario, d.ia 
de ·oito horas -e equi1p'llração de salarios do homem e da mul!her -
podem ser tràtadas em gliobo. . . . 

O salario e o tempo de trabalho; - eis · o Problema. Con<-füação 
e arbitragem, - eis a solução. · 

Vae parta alguns annos .que manifestámos 'º nos1so .p.ensameno a 
esse respeito, no schema para a organização do Departamento Na-
cional do Tralball,io. Previa:mos •ali a formação de cpmmissões en-
carregadas .de fi.xarem o salario mínimo nas industrias que fornecem 
trabalho a domkilio, be:m como a compnsi.ção de Commissão de 
Trabalho, para o .fim de resolverem os confli'ctos industriaes, ou por 
a·ccôrdo das partes, ou por arbi:tragem. 

Ta·es •Commissões deveriam c-0nstar de uma representação pa-
tronal e outra .oiperaria, em p·artes iguaes. Eleit•as as representações, 
;p.rocederiam éstas á eleição do presidente da Com:missão, qu.e não 
p1oderia pertencer a .nenhuma das partes ,em litigio, .de modo' 'ª ficar 
afastada a hypothese de uma discussão esteri:l, interminavel. Uma 
vez que se trat•a de conciliar interesses, não nos parece vantajoso a 
quem quer •que seja contribuir para .que esses interesses, em vez de 
receberem pro:mpta e equitativa satisfação, continuem .desharmo~ 
nizados. · 

·Na ;Lei Organica d() !Dep•artafuento Nacional do Trabalho da 
Argentina (n. 8. 9·99, de 8 de outulbro de 19112), enoontramos di.s•po-
sição ' •qU'asi ident:ica á do nosso s·clhema: . 
. - Art. 7.º - O .Presidente (do [)epartamento - ;funccionario no-

meado .pelo Poder Executivo), .quando 'O requerem os cornflictos en--
tre Capirtal •e Tra·ballho, convocará e presidirá ·"tCohselhos de Traiba-
lho", comíp10stos; em cada caso, de i1gual numero de patrões e opera-
rias. Durante o seu d'unacionamento, esses conselhos terão á sua :dis- · 
posição todüs os elementos de estudo necessarios para as resoluções, 
e estas porão termo á mediação ªº· 'J)épartamento, 110 caso submettido 
a: seu exam·e. " · · , · · · · · 

• Oomo se vê, na legislação . ar.gei:itina, o Presidente do Departa-
mento é fa:vestido das !funcções de iPresidente dos · Ço11se.Lhos de Tra-
ballho, ao passo 1que ·em nosso schema deixámos livre aos irttressados 
escolher.em o presid·enfe ique mais lhe convier. · 

·Si · a. inteÍ"'Venção dos De.parta.me'Iltos do T1,abalhio. nos conflktos 
industriaes é elfd'i.caz dil-o o trecho seguinte do relatorio do tDeparta-
rnento de iBuenos Aires, corresp·ondente ao anno de. 1913: · 

.. " '\Es nec:essario .. tener .. en .• cuenta que la ·poblacion à1brera vde 1a 
Capital hia aumentado en fos siete afios transcurridos desde la ·insti-
lución del [)epartam~nto Naci1onal del Trahaioi appróximadainente 
e~ :un: :~.Q. ºl>":, T~.nienif.g ·en .,:cuenta este .. factor; la· aprecitaMe disminu:- · 
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c;ión. absoluta observada en . el numero de hµelgas resulta- de mayor. 
importaricia con relación a fa poblacfóD, dbi;era. _E;sta_ dismümcirrn 
se debe en gran parte à la accíón del üepaftamento !Nado-na del Tra-
balo". · ... '·· · · . ·· · · . · ' · .. 

Os "cc:il1~·gi di .prohiviri1", creados na H~lia ' por lei ·de lõ ,de juniho 
de 1893 e regulamentados em 25 de ;ihtil de 1894, cqns.tituem, na 
plhrÇtse de um -vulgariszador; "la mngistratura popu.Zai·e di 'mestiere'', 
"crea:ta ap.punho· per c<0-ncili'are e giudicare delle vente.nze minwri 
f 1'd c~pitale .e lavoro, e per questioni riguarà<1J1ti 'merecere, oraria, o 
módQ.iiá della · pestazfone d' apea, 'Creanqo cosi niorme di gf,w·isp<I1u-
denza che regolario i ra;pporti d'ra· pedroni ·e operari, e redano •01gni 
piú rae 'le vertenz:e". ·Cada "collegi9" se ·compõe de um ;presidente e 
dez rOU vin1e memhr·O'S segundo a industria, eleitos, :metade ,pelos inéj.us-
triaes e metade pelos operarias; mais dous vi1ce~presidentes, um ,ope-
raria e um industrial. O collegio se · subdiv·ide em ufficio di concilifa-
zÍJoni .e giuHa .. O ufficio ·compõe-se ipelo menos de ·dous mell)lbros, um 
ope·raiio e um industrial; a :uillrioa, d.e ·quatro membros dbserv;ad>a a 
rrieS.ma prop·orçãio, e julga sem appellação até .á impor.tanda ·de duz·en-
tas liras. ·Cada 1it1gio passa .primei.Tamente pelo ufflcio di oincilfo-
zion, .e' .só no ·caso de não ter si:do ·poi;siv:el a composição . -entre as p·ar-
tes ·é .que so'be á giuria. JQ0;mo se vê, to.da esta .'legislação não ·env.olve 
novidade nenhuma: 'tem por substrato 'ª .velha c:oncjliação. das iparte~ 
:r>,ei;ante. o juiz de ~az ·. . , . , . . ~ . . 
· (·Amda :n·a 'lfaha, o.:~·ecreto de 30 de sptemibno ·\l.e 19fo, firmado 
peló Lugar-Tenente do Rei, provê ao funcc1onameno dos 1collegios de 
1i>tobivfri .durante o pe.rioclo da guern, bem como a ,.respeito das com-
.missões de conciliação para a-s controversias relativ.as ao c,ontracto de 
traliàlho nos 1arrozaes, .. Estas ·ciommissões ·de con.ciliação foram i•nsti-
tuidas pelos artigos 27 •e 218 da_ lei de _16 _de , junho de 1907,. n. 3137; 
acerca da cultura do arroz modiiificada pela Iei de 17 de julho de 1910, 
n. 487. \J).iz-Ihes :aind•a l'espeito o reigulament:0 de ;5 de janeiiro de 1911) . 
' · iEm <Portugal ·e no Mexico existem leis relativas a Juntas de Cone 
çiliação e Triíbunaes de Arbitràgem. . 

"•Bm .Portugal é o -decret<0 de 17 de ra1gosto de 1912 que se occupa 
do àssumpto ; Diz ·em se'11 art. 1º que- "ip1oderão s~r creadas -nos prin-
dpáés ·•centros industriaes, a pe_dido ;da .secção de .Industria ou. a re~ 
;<itietimento dos Tribunaes de Arbitragem, ~as socied•a:des 10pearias 
oil dos· o;perarios não associados, juntas. de conciliação encarregadas 
(le dar ··solução ás gréV'es mot~'Vadas pelas condições do\ :tràlbalho~' . . · 
Constarão as .juntas de dous a . cinco memlbros e de u:m a dous .. sup-
plentes ·para cada : um dos grupos patronal .e _operado-. , . . ... 

· Nó Mexico, a 1al.'bitragem é_ obrigatoria, por força de art. 25 da 
Ley àel Trabajo (Estado de Yucatán), déeretada" pefo Governo .. con-
stitucioníJ.lista de 19115. Diz esse art.: "iParaYresolveI' as dilf1fkuldadés 
entre trabalhadores e patrões, estabelecem-se juntas de co:nciliaçãq 
e um Tribunal de arbitragem,- coro a organiziação e . funccionamento 
que lhes prec_eitúa esta lei1. !E.stias Juntas e o Tribunal ·rpara a. arbitra-
gem olbrigatoria se _encanegarào de appli(')ar em toda a sua :.: extensão 
as leis de t~abalho, tendo 1completa liberdade -e amplo poder' e~eciltiW..o 
d'entr.o ;desta, legislaç.ão. Semellhante 1or.ganização eonstitue nacsua · essefü 
eia Uqi ipode'r independente de rnanei.ra que .o tratbalho e .o capital oom-
põem as si,Ias div·ergendas automaticamen1é, pl'ocurando. :sempTé · ·a 
.fórrn,a mais justa ·para ambos, sem"recorrer it.s· ~réves, 'quersempTe sito 
::!l'OCi'Ya!? . aos; i:Qt.eriiss·es :de '·tod<is ''. Unia 'boa.: disposi:çã:o ·dessa ~lei' :é -:a. :q1,Le 



~ 224 

permltte dar o caracter de cuniJ.eniq industrial íi.s rewluçóes Ôon<Ci-
liatorias ou ·arbitraes, ·uma vez que · -as parte assim o .q_ueira.m. O ca-
p·irtulo .IX, epigra1phad0 - Gréves, depois de definir a gréve e o lock-
o.ut ou g1,éve patronal commina ao p'atrão que, sendo parte em um 
-convenio industrial, rompe este convenio decl·arahdo-se em lock-out, 
a · .multa de · 500 doilars; ao operario nas mesmas oondições, "muta.tis 
muta·ndis ", a multa de 500 dolJars. A · l'ei prescreve: 0utras ·,multas ain-
da mais elevadas, ipara :casos es·pecíaes. (luando os grévistas não 1fi-
zeraII). parte de uma "'utüão industrial" (organização . ·correspondente 
a'os,··nos·sos· syndicatos p·rio.fissiónaes; autorizados ;por lei,), as partes 
delegarão rep·resentantes, en) numer·o· não superior a tres .par;a . cada 
unia, "l.os quales .- diz ·li le·i - a:sesorárán a !.os einpeados nd:rirbra-
dos por el [Yep·arta~nent9 (ô D•epartamentó ·do Trabalho) pa_:c:a la i'l)ves-
tigacion del caso" . A junta -de trabalilw, assim íormada, terá .funcções 
analogài. ás da~ junta5 de conciliaçã·ci. . 

Na Suissa (cantão de Soleure) é o prefeito quem convida a com-
parecer aos trabalhos da Commissão de oonidrliação a JÍess·oa contra 
quem éôr apresentada. alguma queixa, motivada por que~tões ae tra-
balho iAs partes podem trazer comsigo secretarios .ou •quaes.quer outros 
representantes das associações proiis.sionaes a que porventura per-
tençam. ·Bm c1ada um dos cinco districtos de Soleur!'l existe urna ,des-
sas · ~ommissões, composta de nove membros, tres e·scornidos entre os 
p:atrões; tres entre• os ' empregados, dous entre pessoas não int.eressa-
das nesta especie de conflictos, cabendo a presidencia ao prefeito ou, 
em sua ausencia, a<0 sub-pred;eito . Ao contrario dosi "·conselhos de 
prud'hommes'', que teem comipetencia · em ma·teria 1d:vil, as commis-
sões ·de · concilição não podem formular decisões obrígatorws pam .M 
partes, resumindo:se· a ·sua · missâ•o em estabelecer uni a·ccôrdo ·amiga-
vêi entre •as mesrrias". A "ord'onnance" de que extraímos esta~: inifo.r-
mações traz a data de 21 de dez·embro de 191'4 e destina"se a vigorar 
(iur·ante a guerra .' · · 
. · · Citemos · ainda a lel" da Paz Indusfrfal de Queensl:and (Australia), 
de 7 de dez·embro de '1912. Em todos os estabelecime1üo-s sujeitos á lei 
·podem ser .creados conselhos, a p edido de uni. certo 1~umero de ope-
rarias ou de patrõés, mediante proposta do jniz das industrias ao go-
verIJador . · Cad~ conselho se compõe de . quatro membros no minimq e 
doz~: no m'a:ximo, -além do presid~nte. ·O juiz das industrias pód,e ü1-
tervír como. mediádor em todos ·OS conflictos industriaes que lhe pa-
te6et exigirem· e suà· i.ntervençã-0, a bem , do interesse. publico. ó <Go-
véf.n{) ·por·. sua vez, quando o ministro competente j1ügar que está em 
jogo o :.interesse publi.eo, pode intervir nas deliberações dos cons~Lhos 
ou do juiz, faz.endo as·.ponderações que· julgai· necessarias à salvaguar-
da desse interesse. · . . . . . . .. . · 

: .. Na ·Norúega (1.ei. de 6· dl{iagosto tle 1915 ):; o .refn<omeia um conci-
.liador permanente para o rein'o ·inteiro, e outr.o t'anibem permanente 
para cada cirêumsérip'ção industrial (conciliadoi: divisorio) .. Cada um 
d'esses conciliadores ·é· nio'ln:eado por tres annos, e os ··\].ivisionario.s obe-
decem · ás ordens do côndliador do reino . Dada a ruptura de ·. um 
~ontrl r.ct-0 ~ de trabalho e feifa a devida communicação, por um syn-
dk'atu ·patrohal ou operari'o; ao conciliador da circumscripção, ·este a 
r.emette . ao s.eu súperior.., :O qual póde· chamar a si a que~tão ou delegar 
-ao ::seú~ i~ubordinado ·o e'I)cargo de conciliar ·às varte's. Durante bs .' pri-
meiro"S"::quatro:-'.:dias :que se·,~ seguerri : á communicação, é 'ptóh~bido ' faz~;r 

"gr.év.eor,on::.f:ock~ouk -,E' _no :' seio ·,.dos .: ".comité's'~ ; regió.Iiiaes : d~ conCiHâÇão 
~1Wl .•o ·C'fliirccfonàriO: :,euc~_rt;egai:ln :de:~fn:éºsidir : á. solução dd'. . conflfoto >fae 
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buscar os seus auxiliares·. Existem dous desses "comités '" eni cada cir-
cumscripção industr,ial, nomeados por tres annos pelo departamento 
miiüsteri•al competente; que fixa o numero dos respe'Ctiws membros. 

Só os cidadãos nonrnguezes maior·es de 30 annos, solivaveis e nó 
goz.o de seus direitos civis e ipoliHcos, podem ser ·escolhidos pàra: 
conciliadores. 

· Na Allemanha, ifunccionam conselhos de ";prud'lhomme" ;. nos· 
Estados Unidos, ·consellhos d·e oonic.iliiação; no Canadá, conselhos de 
conciliação e al'lbitragem. 
. Na !França, !finalmente, 1existem "conseils de prud'hommes" e 

"canseils du travail '', e uma 11ei esp·ecial ·regula "a conciliação e a ;i.ir~ 
bitragem :facultativas, .em materi1a d•e conflictos ciollectiV'Os, entre 'pa-
trões ·e opera•rio.s ou ern1pn~gado0s". 

Os prfaneiros teem por fi:m conciliar .os interesses de patrões e 
operarios, por -0ccasião do contrac~o de ~01cação de trabalho, no 
commel"c'ÍO e no. indu·stria. ®m daidos ·casos, podem emittir ju1gamen-
fo. ·Constituem-se por decreto do Governo, sob proposta dos Minis~ 
terios da Justiça e do Trabalho, ·de!püis de 1ouvidas as 'Caimaras de 
Com:tnercio ou as iCamaras consulthnas de Art·es e íManulfacturas, ou 
ainda ·os Conselihos Municipaes das ·oo.mmunas interes·sadas, nas d-
~lades' ·em que a importancia da industria ou ·do commercio demons-
tra a necessidade .da sua existenciia,. (!Lei de ·27 de :março de 1907) . .. 
· Quanto ·aos "oonseils du travail'', suas attriibuições ·constam do 
decreto de 17 de setembro de 1900 (art. 2º) : emittir opinião, quer 
~ pedido dos interessados, 1quer a pedido do Gcwerno, ac·erca ·de to-
das as questões· do trabalho; ·collalborar nos inquerito.s, solicitados 
ipelo conselho superior do tralbal1ho ·e ·ordenados pelo ministro ·c·ompe-
tente; ·estabelecer em cada região, para as rprofissões repres·enta.d·as 
tlesoccupação; apr·esentar aos ·pod1eres competentes relatorios so'Qre 
syndicatos patronaes .e operarios, uma taibella dos salari·os norma·es 
e . correntes, 1oom esip·ecilficação do dia ;médio de tra1ba11ho; estudar e 
communicar aos poderes iPUibl1c.os os meios ·capazes id·e remediar a 
d.esoccu1paçã-0; aipr•esentar .aos .poderes competentes relattorios sobire 
o emvrego das subvenções concedidas .a insti1tuições patronaes e 
operarias; enviar ao Ministro do Trabalho . um relatorio annual •a 
tespeito da execuçã.o das leis O'P'erarias. Os "oonseils do_ travail" são 
fostituidos por acto do Ministr.o, ido Tra!ba1ho e di'Videm-se em secções 
compostas de representantes da mesma pI'Olfissão ou de prolfissõ·es si-
fuilares. Patrões e operarios !fazem-se representar ·em ipartes iguaes 
no . seio de c1ada .secção, não p.odendo o numero total .C1e seus mem-
b'ros e)<1ceder de doze, nem ser inlferi<or a seis. . 

P ara soluçã·o dos ·Conflictos de .ordem ·coUecüva, a lei de 27 de 
dezembro de 18912 permitte a cteação de oommi.ssões conciliadoras, 
que podem transformar-se em tribunaes de arbitragem. 
• 1Bsta longa ex.posição nos ·autoriza ·a reafüirrri·ar que o . nosso 
schema para a •organização do IJ)epartamento Nadonal do Tl·aba'1ho 

j.á de lfacto en·cerraiva •aiquiU.o 1que .o poder ,publico dev·e lfazer par.a en-
caminhar oom justiça o :mellhoramento d·e ·condições das classes' 
pmletarias. · . · · 

Costuma-se ,a,f:firrnar impensacfarnente 1que a legi1slaçãip. !brasileira 
nada 1p.ossue a ·esse respeito•. iE' !falso. PosS1Uimos um· tex~o ba·silar, o 
decreto ri. 1 .1637, de 5' de jàneiro :de 1'907, 1que' institue syndicatos 
prolfissi1onaes e ,sociedades coo'Perativas suibscrivto •pelos /Srs. Af-· 
fonso P.enna e Migliel IGalmon, 'O 1qual extende a .todos os iprQ!fissionaes 
a autorização outor.gada aos lavradores pelo dec!'eto n. li1719,: de 6 "de 
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janeiro de 190.3, •es te assigna·dio pelos Srs. Rrdrigues Alvies e Lauro 
Miüller. 

A lei brasileir.a assegura, port•anto, o livre :fun1c1ciionamento dos 
syndi·catos pro;fissionaes. E' saibido que se organizaram rapidamente. 
O 1que resta a.o poder é approximal-os. iE 10 meio adequado !J.)·ara isto. 
como se deprelhend·e da leitura d•as leis estrangeiras, é a .formação de 
commissõ.es · mixtas, em que sejam representados patrões e op·erarios. 

Atba.iiX10 reproduzimos os artigos do nosso s·che:ma ipaa a organi-
zação do Departamento Nacional do Traihaliho, que dizem respeito ao 
assumpto. 

Art. Quand.o patrões e ,o.per aios em desaccôrdo ·de'Sejar·e•m a 
intervenção do ID·epartamento Nacional do Trabalho, ou do !Dep1atia-
mento IE.stadual do Tralbaliho, onde existir, para pôr fim à sua pen-
dencia, !farão a.o Mrector a necessaria communicação ·esicripta. 
inst.ruida com .to.dios os antecedentes e a desc•riipção d.o estado actual 
do litígio, e assignada pel.os inter·ess·ados . 

Art. Quando só uma das partes em desaccôrd10. solicitar a. 
intervenção do IDe,partamento, o dire.ct.or ·en'Viará á outra· p·arte uma 
o&pia da communicação, oififerecendo a sua mediação e 1pedin·do res-
posta dentr.o de um prazo marcado. 

Art. De posse do pedido de mediação •assi1gnacfo . .por ambas 
as partes ou da resposta da p.arte a ique:m se houver dirigido, suj·eitará 
o director a ·questão aio estudo da secçã·o competente, para que dê 
;parecer dentro do mais breve prazo possível. 

Art. Sempre 1que tiver notiicia de um con:flicto entre patrõe·s 
e operari1os, o director d.o iDe•partamento olffer•ecerá a sua mediação 
para 1prnmover a solução pacifica da desintelligencia. 

Art. No 1caso de ser acceita a sua mediação, .o rdiredor pro-
oederá immediatamente a !formação d•e uma !Com.missão de Tralbalho no 
esta:belecimento ou na industria em que se houver registrado o con-
flicto. 

Art. 
operariios ·e 

Art . 
sentantes . 

As ;Gommissões de TrabaJiho ~eem uma representação de 
urna de patrões, €m partes i1gua•es . 
Cada uma das partes ·elegeriá ilivremente ·os seus rrepre-

v\rt . Eleitas as. re'pres·entações patronal e ope:riaria, procede-
rão esta·s á eleição do presidente da 1Commi1ssãio., o qual não poderá 
p·ertencer a nenhuma das .partes em litigio. 

Art. O director do i[).e·p·artamento designará um ifunccionario 
piara servir de secretario na reuniões da Qommissão. 

Art . As ·conclusões a •que chegar a Commissão serão reduzi-
das a iformul'as concretas, ·que será.o pro(postas a ambas a·s partes. 

Art. Si a 1Commissão não conseguir a adthesão das partes a 
nenlhuma for.mui~ conciliatori1a, propor-lhes-lha a instituição· rde um 
Conselho de 'l\.r'h1tragem, rpodendü a mesma IGommissã·o de Trabalho 
assumir, .por delegação expressa das partes, esse no·vo ·caracter. 

Art . Si as partes não accôrd-arem em renovar o mandato á 
Com.missão, no caracter de !Conselho de Aribitra1gem, proceder-se-ha 
á formação ·deste, pelos p•rocess•os •que as partes julgarem convenientes. 

·Art. ilnstituido o Cons·elho de Arbitragem, re1ce1berá das par-
tes as informações 1que estas lhes prestarem e d'arrá os inquerít.os e -0 
rnai1s .que ju1gar necessario, para completo ·esclarecimento do as-
sumpto. 

Art. As partes assignarão um compromisso de respeitarem a 
decisão do Conselho de Arbitragem, seja ella 1qual 1fôr. 



- 227 -

Art. Si uma das 'Partes ifôr pessoa jurMioa, assignará 10 com-
promisso a pessoa .que a representar, segundo ,os estatutos. 

Art. Da sentença do !Conselho de :Ar<pitraigem, deposita.r-se-
ha uma cópi·a nio Departamento do Tralba1ho. 

Art. A corporação patronal ou operaria que recus•ar a me-
di.ação d·o [)epartamento, ou desrespeitar a sentença do Conselho de 
Arbitragem, perderá a personalidade juri!dica, si o !Poder \Executivo 
ju1gar imiprocede·nte a recusa . 

.Art. O dir-ector do Departamento Nacional do Trabalho 1f.or-
ma:liá ·em todas as industrias do Districto Fe.dieral que fornecerem tra-
balho a domicilio commissões de sarario, desti<nadas a <fixarem sala-
ri<os mínimos .para os operarios 1que ·ex•ecutam aiqueile tra:balho, con-
forme as pmfissões dos mesmos. 

Art. !Nos Estados, a attri:buição a 1que se refere o artigo ante-
rior caberá ao .representante do De,pairtamento Nacional do Tra'baLho. 
No Estado de S. Paulo, tocara ao dire·ctor do 'Departamento Estadual 
do 'Trabalho. 

Art. As Oommissões de S·alario compõe-se de uma re'presenta-
ção de operarios e uma de patrões, aLém ·de um presidente, eleito 
pelas representações ipatrona.l e operaria, e o 1qual nãio pertencerá a 
nenihuma das partes. 

Art. IÜ salario mi•nimo deve ser tal que permittia aos operari.os 
de uma ca1pacidade média ganharem tanto ,quanto os s·eus .collegas 
das officinas locaes, 1que iia.gar·em aio pessoal salarios ~quitativos . 

Art. Qualiquer pessoa ou associação .Inter·essada 'PÓde denun-
ciar que n sa.J<ario pago por deter.mina.d•os serviços é in'f·erior ao 
mínimo <fixado pela respecti<v·a Commissão. 

O DIA DE OITO HORAS 

No capitu1o anteri1or, enca11ámos a questão do tempo de trabafüo 
como materia de contracto que é solb o asp·ecto processual em •qu<e 
se rev·elam os meios mais pratioos a resolver. Não nos r·epugna, iio-
r·ém, a fixação de um dia normal de trabalho, rque constaria de oito 
horas, iiara o elf.feito da contagem, do salario, sem a prolhirbição, que 
s·eria estupida, de traibalhar ipor mais tempo. 

Nossa opinião a resipeito ·encontria-se no ;parecer <formulado a 
prop·osito da applicação do dia de oito hor:as nas estradas id·e forro. de 
administração estadual. 

'1Hesumindo, encaramos o dia de oito hioras como um insll'u-
mento para a ·elevação do S'a.lario. Aos syndicatos 1op•erarios deve ser 
dada nesse terreno a mais ampla liiherda:de, ,para co11vencionarem 
com os p·atrões o meit0 de se servirem .desse iinstrumento. A ultima pa-
lavra no assumpto deve ser deixada ás 1commissões de ·conciliação 
e arbitrngem. Os tralbalhadol'es hã.o de preferir, a um pequeno sa-
lario peLo dfa ·de oito Ih.oras, um salario remunerador pago por hora. 

REPOUSO DOMINICAL 

Muitas leis mumc1paes consa1gram o repouso dominical dos · em-
pregados no commercio. O mesmo s·e póde if.az.er em relação aos ope-
rarias. Nem ha moti<vo para deixar de p·arte a questão do traibal'h-0 
nocturno, •que deve ser prohibido em thes·e e p•ermittid10 ap·enas .por 
excepção. Até o tra'haUio nJ).Cturno dos padeirns póde ser pratica-
mente aibiolido. 
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TRABALHO INFANTIL 

. . , · 
·Não é precis-o raciocinar muito p1a.ra v1ei;ifrcar que a diJfüusão do1 

€lnsino prolf.issional é, neste cirupiti:tlo, -0 primeirn dev1er do Estado .. Eis 
o ·que succedeu por se afastarem desse principio os legisladores fan-, 
c,~zes: 

.. ,. "La ,crise de l'a'Prentissa1g1e sévit sur }'industrie, ':tout le monde 
r.epon.na'J:it et en dép.lore Jes funest •ed1fets. iLes lois sur fa protection 
des fêmrnes .·et nes enfia.nts, qui I'éduisent le trav.ail des a:duJtes dans 
ks usines et ateliers mixtes ou ils travaiJ1ent en .commun avec des 
m·ineurs d·e dix-ihuit ans, ont, si l'on en croit l•es industrieJs, aggra-· 
~ la crise .en éloignant les enfan s des usines ou le cheJ' d'ex:ploi-
t~tJ1on es·t ,porté ·à obtenir ·de la .main d'am<vre le max.imum 'de·. rende-
ment, a1fin d'·aJléger Ie pioids. mort d·es lfrais .généraux . . C'·est ain;;;i que : 
la J.oi occasione des .repercussions faoheus·es sur le so1rte de ceux-
mêmes 1qu'.elloe entend. protéger. ·if>rbpara1:ion insu'ftf.isante des ou-
'Yriers de l'avenir, augmentation des 0cihar,g·es du pere de ifamiHie qui 
éprouve ainsi iplus des dit.'ficultés à emplooyer ses ·enfants ay.ant •dié-
pass1é l'àg·e escolaire danger social 1qui menace le pays en pré~ence ; 
d!une ar:roée de jeunes d·ésreuvpés Iivrés à l'oisivité et 1par conséiquent 
~ux . redoutalbles promi1scuités de la rue, c·e s1o·nt •autant d.e points de : 
vue qui engageront sans doute le lé-gislateur à envisager s1érieusiement. 
li.\ situation, et à donner · au contrat d'app:rentissage une forme ra-
h~l.J.nie,. car. la vieUe Jooi ·de 11815.1 n'avait en en vue 1çiue l'ap·rentiss1aige 
dans ces ateJiers de ifamiH!e ·aujou:rd'hui désertés malheureusement, ' 
ou le maitre .é>tait en même temps un tut·eur, ou }'atelier était la pro-
lonigation du foy•er p1aternel, et rOU Ja Slil'Vei!}lanrc•e était efüicace et 
salutaire. Les écoJ.es proifissionelles ne rempJaceront pas moralment 
1:atelier de lfamme pr1évu et ·régl'amenté .par la loi de 18'5.1, mais du 
111oins elles aur1o·nt cet aov:antag·e de former ·des ouvriers au courant de 
leur métirer, et d'ar.r~che,r .au d1ésrevrement les adolescents que l'écoJ.e · 
p.rimaire ne retient plus." (iFrern}ouia.n du Saint.) 

Leiamos agora este .trecho de uma carta enviada o Estado de · 
S. J>aulo .p·elo director da Es:cola iProfissional il\.fa.sculina da capital 
e. puibliicad,a ipor a1quella folha em sua edição de 18 de maio· de 191'9:. 

Tendo ljid-0 em seu jornal queixas· d·e pais opeirariü's ·sobre a .d!ilf-
ficuldade de aollocação de seus · rmh.os nas escolas profissionaes, 
pela lfalta de lo•gares, e i1sso n.o ;mo:mento .actual, em 1que os ,menores· 
foram ou estão sendo e·xcluid1os do traibafüo d.as oif.ficiinas, cumpre-
~e informa,r-'Vos, quanto ao primeiro ponto, que, a;pe·zar de terrn10s · 
c.erca de 150 alumnos acima da lotação, todio·s os mez·es, do dia 1 ··ªº 
d~a 10, lfoaz.emos matricula nas vagas veri:fi1cadas- ·nesse ex1cesso de ' 
loitação como .poderá ser veri1ficad10, ·em visita á nossa escola, pelos 
interes~a.dos, püis sempre timbramos e m .attender, p.atri1oticamente, 
aios que dese.iam receber ó ensino profissional , Para provar o 1que 
acahó d•e a.fifirmar, ba·sta assigrnalar, penso, que; . distri'búind.0 2·8 ki'los 
de pão :e 300 pratos de sop1a, diariamente, 'lia S·eis annos, hoje ·forne- ' 
cemos aos .alumn-os, ·devido ao excesso l! .que alludi; · 40 kilios de pão 
e, 400 pratos ·de sopa . Quanto á segunda parte da· •queioca, .acho razão 
que •os ope!'a.rios estejoam· ap:prehensivos; .mas •t:rue f.azfr? . '.()orno po-
deremos attender ao enorme numero de moços de 12 ·annos 'para · 
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e<ima ·existentes .na cidade, !filhos de operarias, : .si as es.colas poofili.• 
sionaes não comportam a:bsolutamente mai1s d-0 ique possuem? ' 

INSP·ECÇÁJO DO TRABALHO 
·K~I. 

Disipensamo-nos de ·explanar o assumpto, ·reportando-nos alC> e.s~ 
b-0ço de pm1jeeto de J.ei ·ep..viado por este departamento ao Sr <1 
secretario da 1Agricultura, que o itansmittiu ao Congresso do :Estado.,! 
(Vid·e !Boletim di0 [)epartamento, anno V[ n. 24, 3° trimestre d:e 19J 7). 

CONCLUSÃO 

Resumindo, este Departament-0 ·é de ·opinião que: 

Deve s·er iposta em execução a lei que creou o Departamento iNa-
donal do Tra:ballho, cujo mecaniismo egboç>ilmo.s em schema tforne-
ci<do á IDir·ectoria ·do .Serviço de Povoamento, quando Ministro d•a 
AJgricultura o :Sr. iPandi1á iCaloger.as. 

2º 

Uma vez instaUadio, cabe ao Ueparlamento .fazer cumprir á ris-
ca a lei de accidentes. 

Cabe ainda ao Dep•artamento ipromover immediatamente a c-0n-
stitui·ção 'das 1Commissões do Traba~ho ·e das IQommissões ide Salario, 
segundio o r·elf·eri:do schema e de accôrdo com o art. s~ do ·decreto 
n. 1. 637 (lei de syndicatos pr-ofissionaes) . 

O i))ep·artamento velará p·or .que as 'Commissões de Trabal!ho e· as· 
Commissões de SaJario, ao res·olv.erem cada caso pavti1cula1r, s-e ate-
nham ·ás conclusões da Conferencia da 1Paz, respeitadas, como 1é na-
tural, ias nossas condições locaes e assegurada a liberdade de tra-
ballhio. 

5º 

ARtes mesmo ·que se lhe otf.fer·eça occasião 1para servir ·de me-
di'ador em a•lgum conflicto industrial, o Departamento promoverá os 
meios d•e reduzir a ·escri;pto, sob a •fórm.a ·de convenios, ·os accôrdos 
já existentes entre patrões e 01perarios, corri as .p1enal1idiades que forem 
julgadas 11azoaveis ,para· a parte 1que os violar. 

!Este 'Departamento reputa innocua, ·aibs·olutame·nte innocua, toda e 
qual1quer tentativa de legislação 1que não 1pa1,ta dessas preliminares . 

Em se1panado, seguem os 1quadros 1c-om o resultado do inquerito 
pedido pela 10ommi1ssão .a.e Legislação Social, abrangendo 10 grupos 
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de 1ndustrías, com 51. 225 operarios, dist.rihuid·os por 227• estaibe-
lecimenios. 

Cada grupo de in·dustri-as faz objecfo d.e um 1quadro, aciomp.anha-
d-0 de notas elu'Cidativas. 

Tres outros quadros - Op·erarios, Horari1os de trabalho e Sa-
liario - resumem as informações. 

Um uHimo 1quadro - Safari.os médfos c1omparados - expõe as 
difrf.erenças de condições do trabalho, conforme· sâo observadas no 
Estad-0 inteir.o ou sómente no interi.o·r. · 
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SEGURO SO.CJAL 

O seguro é um conti'acto, em virtude do qual uma pessoa 
chamada Segurador - promette a uma outra - · chamada Segur·ado 
-:""" garantil-a contra um risco. 

Thalier - Tr . Dr. Comm . . 3• ed. pag. 387. Planiol - Tr. de i 
Pir . Civil, ~· ed., Tit. II, pag. 2 .142 . 

Apezar de que a definição é classica, tenho-lhe duvidas sobre· ' 
a .. exactidão, no que diz respeito ao "seguro de vida'', mórmente na 
fórma de pensões vitalícias, por cumprimento de prazo, e de velhice. 

Estes prazos e idades não constituem propriamente risco, por-
que são certezas. 
«' . No s·e·guro da velhice, normalmente é fixada até por lei - a 

idade · de 65' annos, de modo que ha obrig.ação a prazo certo, tambem . 
certa, ·salvo morte. 

:Durante muitos seculos os seguros S·e •exercifa1r.am 'Principalme:n., . 
te sbbr·e riscos marítimos, e sem nenhuma base scientifica. Consli. 
tuiam uma •especie de j.ogo. Era normalmente uma aposta, como no- · 

' ticia Vivante (In -Tr. Direit. Comm.) 
Nem tinha base scientifica para o premio, nem garantia do pa-

gamento sinão o patrimonio do segur-ador. · 
O seu fim. social de hoje __:_ a pulverização das ·responsabilida-

des ,.do •ris·co - nem .eira colli<mada pelos .c:ontracta1ntes;, nem visada 
peld instituto: os commerciantes ·reuniam-se ·- ou na Rols:a de Lon-c 
dres ou nos cafés em Genova; e ahi buscavam informações; sobre 
as quaes calculavam empiricamente o risco, para av·aliar os premiosl 
a exigir . . Mas tudo era individual e arbitrariamente calculado. · 

Havia em Róma · o Cçmtracto de Renda Vitalir.ia, mas todo elle 
fundado no arbitrio. A operação era quasi indiv1dufl.l e aleatoria. O 
Debi-Rentier contava sobre a Vila Brevis do .Crédit-Rentier, que. por 
sua v·ez, .conlfi~ado n1a lun_q.a uifa acre·dHava lf·<1z·er um bom .negocio. rO, 
capital depositado nenhuma proporção tinha com a renda assegu-: 
racla: e tambem a garantia de cumprimentá era to'da pessoal. Este· 
contracto, como os primeiros de seguro de vida nos nrwe.i;tantes, não, 
tinha base . n em . no juro, nem no risco. nem na capitali:iaf'.ão; era só· 
um j.ogo. (Lêforf - Tr. dli Contract d' A:ssurances, uag. 35.) ·, 

Eram meras especulações, •que não corresuondiam a fim social 
do seguro; .evitar ~randes ruínas pelo f:ictO do risco. Ta11to assnu, 
qile no .~eculo XVII, com as grandes. descobertas. o cunlÍeciinent.o · da 
Havega·ção e a elevação do numero e da importancia dos ~eguros, 
tendo augmentado o vi.ilto dos sinistros- e das perdas a indenmizar,' 

. -~ • . . . • l • . ~ ;' 
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as fallencias succederam-se, com grande alarma social. (Goublet -
Analyse des Elements des Primes, pag . 30.) 

As 'grandes companhias, que então se fundaram, centralizaram 
o Commercio do Seguro. A concentração dos negocios foi mostran-
do que o facto do mesmo individuo, ou comparihi·a tem muitos segu-
ros evidenciava para elles um equilibrio maior nos n egocios e a se-
gumnça dos pagamentos, compensados pelos premios. Ellas proprias 
entraram a associar-se para resistir aos damnos. 

-Senes narra, na Origem das Cornpanhias de Seguros, que esb , 
evidencia creou. o mutualismo, c omo fórma do seguro transformando 
completamente a natureza do negocio. 

Já antes, em •em:lrnião ide mutuaüdade, se m:anH·estára 1nos Oo1lle-
gia 'l'enuiorum, bem como nos Gildes, saxonios e escandinavos. t Van 
Schevicl1a:i··n - Ass1~ r, i n Jlollandio.) 

A f6rr1:a da mutualida .:le para '.!. velhice, o accidente e a e ;1ff"l-
midade, essa mesma t eve sua expressão inicial na Botte -dos dina-
rnan1uezes antigos. _ 

Pouco a pouco 1foram se .delin·eainld10 as if.orrnas .da mutuali•dade 
moderna cujas phases essenciaes são: · 

a) agrupamento de .certo numero de pessoas expostas ao me.çmo 
perigo contra '\O qual procuram garantir -<;e; 

b) concentração, em caixa commum, das quotizaçiíes feitas por 
cada qual, quotas reduzidas em relação ao valor garantido; 

c) repartição do fundo commum .entre os associa0o~ victimas 
do risco. 

Para a sociedade ainda não é menor a vantagPm : repartido, 
pulverisado o prejuizo; é elle insensivel ao prejudicado e a cada um, 
de modo que não ha alarma social pela .ruína de uma u:i.idaile P.co-
nomica, que, ern vez d·e desapparecer, continúa a prou 11zir. · 

P ara este obj ectivo é essencial que a repartição da3 _perdas SE-ja 
P. f]Uitativa ; e que os fundos conjugados sejam rntriciente.~ para a in-
de111mzação dos prejudicados. Deve haver ~quidade e s1~·;1•crwr;u .. 

E', pois, indispensavel que haja balança texacta entre as recezias 
e· as despezas - uma ºe outra bem previstas . 

Equidade, isto é, que, por um risco semelhante, o '!eguradú pa-
gue um premio semelhante; e, por um risco maior, pague maio1· pre-
mio; si no risco homogebeú (seguro de c·asas, por extinplo, um tem 
nm a casa de valor de 10 :000$ e outro leva urna casa de 50 :000$, est~ 
deve pagar uma cotização de cinco vezes maior do que o outro. 

Desta affírmação decorre um principio geral que rege a materia 
de seguros; é que as operações devem sP-r feifas sobre .. riscos homo-
geneos (Amcey) . 

Não se póde englobar nas mesmas categorias e caixa seguros de 
natureza differente. Onde o seguro é de ·'incendio '', não cabe o segu-
ro de vid·a. Sendo diversos os riscos, não cabem na mesmà caixa. 

A avaliação das probabilidade.o;; não p r.rmittiria fazer o pr_eço 
do "premio fixo" .para cada casa. O que fosse alto para um cas~· 
seri a b aixo para outro; ·e isto exigiria méflins di.fficeis e inju~tas. 
Cada qual não pagaria o o.evido. 

Debaixo do 'pontv dr vist:._ àa mutualidade pura, estes princi-
pios são irrecusaveis 

Para dar noticia desta equidade, isto é, da semelhante probabi-
lidade dos riscos, não se deve ficar sujeito ao aca.so. Para evi-tal-cf, 
i ntervem uma sciencia necessaria, que se funda l)m um principio ge-
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ral. Parece que os factos >humanos, que se realizam - dentro de tem-
po e espaço limitados - uevem repetir-se nos periodos seguintes, 
com r·elahva regularidade: si, na mesma cidade, em um anno, houve 
vinte incendios, é de esperar que no anno seguinte - como nas con-
dições não variaram radicalmente, - mais ou menos o mesmo nu-
mero de casos de inoendiu lleve occorrer. 

A sciencia, que regista e conjuga este:- acontecimentos, é a esta-
listica. 

Ella classifica os incendios, as mortes, os accidentes, a velhice, 
as molestias, os naufragios, ·os sinistros varios, mostrando como, em 
cada especie, ha uma relativa regularídade e proporção. 

:Elfa rp·e·rmi1te prever, cakufa>r ·err. mil 1p.redi-0s a occurr>enci.a de 
20 incendios; de tres mortos em mil habitantes de certa cidade, de 
cinclO nau\f;ragi1o•s em 550 navios; · e assim, .por tempo •e espaço, a pro-
babilidade em cada classe de phenomenos. 

Or·a, no seguro ha duas fórmas de organizar, mesmo na mutua-
lidade: ou .cada segurado paga depois do sinistro a quota que lhes 
cabe; ou .paga adeain:tadamente a suai iquota préviame1nit·e fixada, e se 
foi exoe:dida, completa-ai ou se !foi -ex.ce·dente, re.c~be 'º ·P'ro-rata da 
so·bra . Esta é a lfórma .prirr.itiva .da murualidalde pum. 

No primeiro caso a operação perde na :;ua segurança, pois basta 
que um associado deix·e de pagar para que - ou o sinistrado receba 
uma indemnizaão insuffici.ente, ou os associados tenham de pagar 
uma quota maior do· que tinham combznado. 

Esta forma, ipois, é cecrisu1mv·el, ip-O·rque •nã·o realiz·a o fim pTinci-
pal do seguro, q_ue é cobrir, com certeza_ o rz .~co , . 

Resta ·a outra, mas tambem não senüo tão C'ensuravd quanto a 
primeira, deixa uma larga parte de irtcerto, que não toieram as vas-
tas ope·rações ·d·e .grande numero de op·erantes, ciom10 :exige -0 seguro 
actua~. IBlla nã-0 1oll1fer.ece .garantias prévias, ·de que a ind·emnizaçãlQ 
será paga totalirnente. 

Com o ·auxiili•o da estanistica, ou 11nelho.r - .das obs·ervações esta-· 
tisticas - póde-se 11.ttingir uma formula mais segura. 

Observa-se um certo numero de factos, que parec.em semelhan-
tes, durante um determinado período de tempo. Obtem-se, por exem-
plo, que em 1 . OffU habitantes de certa cidade morrem tres pessoas. 
Póde-se para a perioclo seguinte calcular qne oada segurado tenha 
de pagar uma quola d·e 

3 

1 .000 
todos o outros elementos igua!l.S . 

Assim, esta 1quo.ta será paga no começo d'o exerci:ci,o qualn·do os 
sinistros tiverem occorrido, a mutualidade terá fundos bastantes p·ara 
pagar, com certeza e immediatamente, cada sinistro; ·e, no fim do 
exercicio, não haverá nem saldo nem debito - o que é o objectivo 
ideal das mutualidades. Ninguem pagou de·mais ' nem de menos. EstH 
ê a fórma-typo. Praticamente não é assim. 

A sociedade trata com cada qual dos segHrad·os, delles recebe: 
um premio fixo amiual. Não cogita de saber si todas as quotas fo-
ram tomadas . 
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, Em geral, para proceder assim organizam os associados · ;unim 
sociedade µor acções que empreiJa o seguro, .a se11 risco. :.' ,_,, 1 

'.: ' Pode a estatistica talhar, pelos desvios de ·calculo; e disto. tra .. ' 
t#eiµos adeante. .. . . · .1 

·' · Falhando, póde ser no sentido de morrerem quatro segurados, ) 
isto· é, mais do que o previsto, ou no de monerem só dous:; no pri-1 
meiro ,caso h a deficit; n0 segundo, iha- saldo. Havendo deficit em um 
exeréicio, a sõhedade paga a di{ferença com o seu capital r.ealizado . .' ~ 
e halV'endo •saMo, -0 capital fi:ca aocr-esdd-0, neste cas0, podem os ac-
e:üonistas, conlforme ·d·eterminaT o ·estatuto, d'istribuiir, dividendo, ou. 
não. ' · .; 

Este é o caso geral' do segurador. Elle trata isoladamente com' 
ca da segurado e lhe .promette, mediante um:;i cotização fixa - igual . 
P3:ra toda ·a classe - pagar-lhe uma indemnização, tambem deter< 
minada. · 1 i'óde haver o outro caso, o das Companhias Mutuas, constituí-
das directamente pelos· segurados, sem intervenção ri.e intermedia- . 
·rio, a:i•o .qual ·a ilh•segurança - ,quer da :c.otiz•ação, •quer da 'indemniza-: 
ção - desvirtuam .o seguro . . Ellas tambe.m sê podem valer da esta-'. 
tistica .. Fixam pela estatística a proporção ··dos sinistros e nos casos 
que seguram, accrescentando-lhes uma cotização supplementar, . re~. 
cebem de cada s-egurado a quota provavel dos sinistros esperaqos na 
exercício. ·.1. 

Si os sinistros não alcançam O! numero previsto, ha dupla sobra·: ' 
da quota sup.plementar e do saldo; si excedem á previsão estatistka.' 
mas não á entrada supplementar, ba equilíbrio; si excedem não só 
â previsão como á quota sup.plementar have~ão os segurad-0s-segura- . 
dores de completar a quota necessaria. · · 

Neste caso primeiro ....:.. o de saldo - este, com as quotas sup-
plementarés dos primeiros annos, constituirão o "fundo de garantia"/ 
que_ irá exercer o p·apeI do capital das socieda1es .de seguro. pqr'. 
acçoes. · · , · · 

Por isto, debaixo do ponto de vista technico ,. o funccionarriento' 
d·e um·a companhia inutua chega a se confundir com o das Comp,a; 

1 nhia~ de Premio Fixu . (Chaufton - ln. - · Les Asssurances, . pa-· 
gina 107.) , 

Em um caso, como em outro, tàda a -operação tem de se furidar ' 
sobre· o calculo de probabilidades, a que De Courcy chama Le's · lols ·1 · 
du Hasard. Não é de todo certo, mas .-0s que ·operam sobre ·estes· ,fa~.' 
ctos teerrc ,de se c.01n,tentar com. -es·te acaso: a 1!'eilação saihJi,dru da '-Es~·' 
tatistic·a. Para que elle se approxime da certeza, accrescentam-lbc 
condições assecuratorias . · · · 

Exigem que as estatisticas sejam per-feitas e ·que as observaçõe~ 
se r ealizem sobre um numero suffidente de riscos verificados . E' 

. indispensavel p ara segurança de uma estatistila que ella abranja um 
grande numero de factos. 

:.e· Foi LEFEBVRE (in Notions fundamêntale~ de' las Théorv.'es des 
Rrobabilités) quem deixou mais claras certas leis . essenciaes na ex~ 
pfall:ação do 'fheorema de Jácques Bernoulli. '" 

Diz. elle: 

"Chama-s e probabilidade de .u.m acontecimento ·a relaçá1, 
do numero de casos favürav.eis ·d chega(i.a ,deste acontecA~-) 
m ento. 
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Supponhamos qué ha · sobre uma proaça mil .làdrilho.5. 
íguaes; uma gotta de chuva cahe; a probabilidade par-à qUt ' 
ella cáia sobre um ladrilh9 predeterminado será de 

1. 

1. 000 . 

A. gotta pó'de igual-il).ente. ·c~ir s10J:J1re qua1l1quer d001s: ladTilhos;" 
isto é, ha mil casos pio-sswecs e um ·SÓ favora.vel. 

O c·alcull.o das p1r-oba:bilid·ades demonstr:a •que, si s·e .faz<em 
muitas experieinciasi pnde•nd·o -elevar o ll'U!lller:n d·e aconteiei-
.mentos, .si fizeu·mos •a -experi•en1ciia, 101 numeno ide vezes mais 
pr-ovavetl ·de chega:da do acnnt·ecime1mtio ié igual a u (nun:·ero 
de vezes) p (probaJbili:dade). Si, ])Or exeffilplo, s.uppomos que 
m•ãio é maiis uma 0g-0tta d'agua, mas 1.000 gottas, l(J!ue cahem 
sobr.e a praça em .questãio, ·O' nurrieor-o .de v·ezes: - o mais Jpro-
va·vel ~ •que uma _go.Ua eahi.J,á sobre o ·1adri1ho é !igual a: · 

1 
10.000 X - JO 

l. 000 

ISi, por.ém, fizermos a ex.peri.e1n:c.ia, este numero 1 O será 
cr·al'!an:·ente alca1nçaid.o: ha ver.á des.vi·os. 

iGha:ma-s.e "d.esvi·o ·absoJut.o" a dill:1f.er-einça ·entre o •numero 
de chegadas realmente observadas .e 101 numel'o das, ill(JJÍS pr.o-. 
vaveis. 1S·e1nld-o p o num·e'l'C) .olbseu-v3!cio, up-n seroá o desvio 
absoluto por falta. · 

:Si por fa1lta,. teremos 1 O - 9 igual a 1 . Si púr excessto: 
10,11 = a+1. 

O " des•vi.ff relativo" 1é a• reilacão ·entre o val0;r do desvio 
abs1qluto ·e <> numer.o ,de provas feitas, isto é, 

u p-n'i 

n 

.no n1os•so ·cas·o, 

10.000 

"' O Theorema de Bernouili, theorema fundamental do calculo d.~ . 
probab~lidad·es, ,demonstra que ",quanto . mais se faz oresc•er u, isto -é, 
quarito mais o numero de experiencias é grande, mais o algarismo 
do . "desvio absoluto" augmenta, sem ~uvida, mas, pela inversa, o al-
garismo do "desvio ' r elativo~ dimin'ae. 
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Si tomarmos, na praça referida, 1O.000 000 de gottas, o numero 
de chegadas de uma gotta sobre o ladrilho será de 

10. 000. 000 X 
1 . 

1.000 
= 10.000 : 

o desvio absoluto não será mais de 1 sómente. 
O numero realmente observado vae differir de 10. 000, de um 

algarismo muito mais forte, constataremos, naturalmente, por exem-
plo, !J. 800 gottas (desvio ·absoluto - 2()0 got!as), mas o desvio rela-
tivo, isto e, a relação 

200 

10.000 000 
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será inferior ao que havi& com 10. 000 experiencias, isto é, 

1 

10.000 

Assim em s.eg1üda: q uanto mais ·ex·periencias fiz·ermos, n:ais nos 
approximaremos do numero de chegadas mais provaveis. 

Este raciocinio, que fizemos sabendo a probabilidade, devemo:-; 
applicar quando a não sabemos; e assim proporcionalmente ganhan-
do para um facto desconhecido n a sua probabilidad e, uma certez~ 
tanto maior quanto maior fôr o numero de experien cias feitas." 

Dahi decorre que as observações devem ser feitas sobre caso.~ 
identicos: devem ter homogene idade e ser em grande numero. 

O segurador, portanto, deve obedecer a duas regras essenciaes : 
· a) os riscos em cada classe devem ser homogeneos, identicos; 

b) os adherentes :de •caida das.se d·evem s1err os imais numer:osos 
possíveis, para evitar as incertezas do acaso. 

Só assim a empreza terá ~stabilidade e ris cotiznçõÚ - como as 
indemnizações - podem ter a fixidez szzfficiente para dar aos se-
gurados a segurança que elles buscam; no outro systema não 'ha P,Sta 
segurança. . 

Quero dizer que ha dous systemas de seguros - o "empiricl:'" 
e "' "scientifico ". · 

No primeiro faz-se variar o premio e as indemnizações em cada 
período, conformP, o numero de sinistros occorridos. 

No segundo verifica-se antecipada"lente o numero de sinistros 
que ~e devem dar e ·snbre esta base exigf:-se uma cotização fixa, bem 
como uma indemnização fixa, e agrup::i-se um µrande numero de ris-
cos, p ara evitar o aca·so, o que permitte. garantir a regulnridade da.o; 
operações. pela manutenção de saldos n:i conta de capital e reservaç 
de gar anti.as, nas companhias por acções, e, fundos de garantia, tão 
sómente n as companh ias mutuas. 

Nad a im:norta que os contractos se.iam praticamente individuae~. 
A mutualidade se estabelecê pelo nuiut·ro e semelhanca dos risco" 
globaes. Ha s ~rnpre mutualidade fictícia, theorica, regulando premias 
e indemnizações. 
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Quaesquer que se-jâm as emprezas-rnutuas, por acções, monopo-
lio ·do Estado, anonyinas - hão de ellas ter despeza.~ previstas. 

Estas são: 
a) de acquisiçâo dos contractos ( commissões a agentes, etc.); 
b) recebimento dos premio~ (por intermefüarios, empregados 

ou cobradores á commissão) ; 
e) despezas de gestãp (alpgueü., ordenados, secretaria. thesou-

raria, etc.) . 
Quem paga tudo são os segurados naturalmente; e, para isto, se 

ll1cs cobrará um premio sqpplementar, além ela cotização pura. Este 
supplemento, como o que se calcula para os desvios, chama-se carga 
e sobrecarga sobre os premios. 

Isto, como todos os sellos, impostos, ordenados, bonificações. 
gratificações, e tudo o mais que gaste a companhia, é um supplemen-
to de despeza que será carregado na apolic~ de seguro. 

O sald,o d.entre tudo isto, as desipezas .e os si'n•istros pagios - ·con-
tra as receitas 'Cünsitituirá ·a ibas·e dasi resetrvas; .e -elfa:s sãro a base a·ctual 
d-o segurro ·d.e vida. D1ois sal.dos ICL'Ue lfic•aim, aJfi.Jn,al - tira-s·e o 1fun-
d10 <le gara.ntia. · 

A ap'.J)lii-ca:ção rdos sialdros rc-apitalizaidos rdasi sioci·edades - '.])1or 
acções ou 1náo - é um -dos capitu1os mais interessa-ntes -dro- .s:egur>o. 
Seus s1ald-os, como o:s idas operações de pre:mio ·e indeimnizaçãlo•, terãro 
de ))iOS ·Levar á rn·oçã'o das rreservas de premias, re:J,errvas technicas e 
mathematicas, p•a.rte mais :im.po.rtante rdas actuaes 'O'.P·er-ações1 de 
siegurro. 

Nas srociedades mutuas, o sa!ldo é dfoidid!o ent1"e OS> 'S:egurados, 
de so1~~e, que to:do o saldo reverta afinal para os·. pr.01pri.os socios, dei 
·mo·do rque, trheoricam,ente, rnão importa a lpro'porçâ!o .erntre prremfos e 
mdenmização. 

Na:s s·ocieldade·s por acções muri-to imp-mta a -cnnstiituição das re-
servas nwthematicas,, ,porrquarn·to o Incro não r'e.verte aos segur•ados, e 
fica ffas miãros diOrs -empreiteir.os ide seguro. Ora, tendo -c1 ·seguro .uma 
funcção social, interessra 0 sociedad·e ·em geral a proporção entre 
premios, despeza.s, indenmiz·açõ:es e reservas. 

'P.rati•cam-e.n1e, nas proprrfa.s nuzlwil'S, 'º coinrtr·ôl.e do IEsrta.do é 
-es·sencia, porque a sde1nóa dos -actuari'Os ·e a astucia d·os ldirecto-res, 
transf 0rrma as mutuas, pela actuaç/fo, d!o·s administ,rwd,•orres , em com-l 
manditas espoUadoras dos segurad'Os. 

Mantem ellas o mesmo p1rremio, quallJdro a riqu.eza dos fundos :de 
garantia já permitte diminuil-os, qu~ndio1 as ciornrclições ·g·errneis dais 
tabellas do a,))idame1n.to da mortalidade já permHtem largo rebate. 
Para isto elev.ám as despezas ,ficticiras, alçam e:x>trarorrdi,nariamente o·s 
ordenados e commissões dos administrradores, medicas, actuw·io,s, 
e.te., oom grav.e -o.nus inj•usto p·aira 1os ver.da:d,ei1ros donos da socie-
dade, que são os s,egur:aidro•s . . 

Uma revi·são ·dos tfund·os1 d ·e garalntia e das reservas tecihnicas das 
sociedades de segur.o ·no •Br.asi.l te.riu de reduzir exlraordi,nral'iumente 
os premias, que hoie pagam, ro·s segumdos. íNiem se diga que · ~ con-
currenrciia força a .esta reducçã-o. r:indepenrdent.e de ,acção · gio,verna-
me.ntarl, pois em mate!l'ia de sreguro , a confiança ·de que gosa uma 
companhia antiga comjpemsa f.awgamente quaesiqu.er vantagens que of-
f er.eça uma nov·a, ainda não acireditada. 

ü ·fado é que to.das as -co-mp·a.nhi:as rde seguros - mutuas •ou :nfü> 
- -devem reter io1s •ex,ce.drentes, ou se}a •com o nome de rreverva ·OiU rde 
fundo de garantia, para assegur.ar os riscos .em cll!rso. 
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',Pó:de unià crise .q;uaiquer al1•erandio •as .pro>ba1bHida des d.e receita 
<liim<i1nu>ir as ·entradas, de m:o.do ·que ios s"imstros ou indemniz·ações' 
ven1cidas 'Il'Ü •exercicio -não encontirem oompen·sação nas ·entradas de 
preinios1; •e, e11tã10" é' nece.ssario accresc.el~os >eom -eI:em·entos sah<idos 
das res·erv•as 1ou do >eapHaa, para mante.r ·elffi dia üS Ve'n.cinientos· :de. 
indemnizações. ' 
· Os ·casos de r·eservas negativas, ide .rari•da,de a'bs:nluta nas co:mpa-. 

n)Jias orga1rnizad·as , scienti•fkamente, nã•o 'll:OS <i·nteressam •a.g01r:a. · 
Nas compaimhias orga.nizadas teohnicamenite; ·em 1q:ue ·OS aic.tua ... 

mios tem'li.am pre·parad·o a talbefü.a doSI 'fis.cos contf.orme o thenirerrna 
à.cima desicripto :o demo•nstrado as .r.eS'f7rvas technfoas, rna:thematkasi, 
não .só ca1cufadas sohre os •OO·efffoi·entes de risco como- sobre a caTga 
de :despezas e a · sobrecarga de d·espezas geraies ·Ievadas a confa idos 
premfo1s - lfixios ·e ·addicionaes, as r es e'.l'Va•s JnathemaüoaS1 têm d-e ser 
sempre :p•ositivas ·e ·ex·adamen<te .previstas. . 
· Póde 10 ·"IR.eliq;uat" ser iinrf•eirior a o saldo da conta idéal em um 

ex·eraido ou •em m·ais; isto •se1~1á lf:uncçã10 .do "·e•rro .ou da 1fa1Hia .de .a:cti-
vi·dade no ·creldit.o, prn·lq~ -0 .caJcul•o d eve dair s·eimp<r e .sa,ldo1", nã·o •falha 
theoricamente. · 

1E' isto •que se ·chama .reserva math~atica d·os premfo:s. · 
Nas itres principaes fórmas d·e s1egur.o, a mesma theoria domina 

o s·egrnro. 
No· segurn das cousas d·e ,qu,e é tyipo o s·e•guro i1ncendfo, IQ risco é 

praticamente inva:riiave-1' .. 
_ No .seguro Ide vida o risco ·é variavel; póde :s·eir "progressiiv-0" ou 

'.'. degressivo" . 
·E' :precisamente ahi que ·as reservas ex·ercitam lfuncç:ã·o •p1rimordi:al. 
No 1s·egu~o1 ·de accideinrtes ,n,as rp·ess•o,as ou anirrnaes· inferfo.res iha 

oomb.ina1ção dos ty.pios antecedentes, ·de modo rque têm 1gra n1de acção 
as 1rese,rvas . 

O seguro .d'e vid'a .. segunld10 IP1a.niol e ,:Uefio'rb (Tr. du · Contract 
d' Assurain•ce Sltlr la Vie), é; um -oonr!Jrncto pelo .qual o segurador, em 
tro,ca .de rnna cotizaçã-o ·ou ,premio, oibriga~se a :P'ª 'gar a·o se•gurad,o, ou 
a outr'a p.essio'a po.r ·e1Je des~.ganada, uma s:om1ma id·e di.nheir·o (capital 
ou renda), quan:.do se r e,alizariem •na 'exli.stencia do segurado, ou teir-
beiro, certas evenitt't:a[idades .d•epende.ntes ,da vida 1ou da mo.rte 1desrte 
segurado OU d·eSte terceiro, pri.ncip.alm1ente se h:a oQU :morte 'OU sobre-
vivencia em ép:o:ca determiln·ada. 

E.ste segu1rn - diz IJ3i s1chiüff - gmça s a o d·esenv·olvime'nto 1da 
sctencia ·das fi'n.anças: e .da estathtka dos lfa;cto·s da · mosfa.lid·ade, 
fornou-se, em sua gestãõ, pura me.nte ·do domini0 . da ;mathematíca. 
Todo é gerido scientifü.ca.mente . 

Sobr.'? estas s1odeda!des - diz fM omncliêr·e ·- d e modo .tão i1nd~ 
sivo que prelfiro0 trans.c·rev.e1r: 

Tout syS!thême sdeintifiique d'assurnnce r épose slllr ~ es prindpes 
suiv:n1ts: . 

L'·ent reprise dresse une ·statist ique ides sinistres surv,enus iparmi 
un ,certain mümbre de T'ÍS1ques observiés; e1'1e s.e foude sur rcette sta-
tistisrue, p1011Jr dresser um ciomlp1tie i.dearr des r ·ecettes 'eit ·deis 1dépens•es 
occ.asi:onés pa1r um•e mutualité id·e risques -similafo;es clurant Ia pério1do 
de 1·emps ·e'l'1visagée. 

S'a ppuyan.t, .al01rs, srur .ceUe 'hy'P'othes•e, à sa'voir" qlÍ'e lés résul: 
tats par •e'lle ains1i dégagés se •l'eprn·du~ron dans l'av·e1nk, el1e l'eu1ndt 



-=- -241 

lé' 1Jtus· g-ra)1d nomhre possi:bLe de risques i.dentiques •á •ceux ·oibservib 
et ·déma·n:de á c1hacun des: assurés, à titr-.e d·e prime, un·e so1mme t.eM·e : 
que Je total des1 !f.onds I'éçus .c•ouvire ·exactemiente les -charges .escom-
ptées d'a1p·res à·es p ·ré'Visi 101ris tirées ·de 1.a •statisüqiue. 

Le sys1'heme ré pose sur deux 1o:pérations f.ondament·a:les: 
1 º, d1.0Jsir une statistique ·a·p·rop·11i'é.e; 
2º, se servh- d·e cette statistíiqrue lpour drésser le ·COmpte des1 re- : 

.cettes ·et d ·e·s d1épenses de ~'ª muhm!Hé, •compte dont 1es soMes four-
nirout .fes !'eserves m:athematilq:ues:. 

Destas pafavras póde a :douta ICommissã•o conduir a impossibi-
Hdad-e · de l:eogisla1r prof1i.ciuamen:te wibre o segrn-.o .de vida ·o;perari.o sem 
que IJl'eliminaPmente se teinha organh:1ado 10 il}epartamento Geral do 
Ti,-ahalho ou outro or.ganismo ·es:tatistico, 1que temiha c10·1rudo .os -ele-
mentos ne.cessairios a estahe1'ecer o 1r'isco ·c1os acdden tes ·do trabalho, 
u. 1Jercentagem d·os :f.eridos gr·av•ernente, ·dos · ·1evem1e1nte, d.os IJ:>'arcial- ' 
mente iinutiiHzados:, dos 1C'omple.tamen'1:e ~nutiJizados, dos .tem:porana-
mente irnp:ossoibilitados de tr.aobalh~r, do.s .defi.nitivamente p.rivact·o~ 
d;e :trabaLha:r, por inc·a,pacidad•e, :das doenças, da v.elihice ... 

Montenmrtiní (IGiovani), dias · anbes ·de sua .pirem.atura mo1rte, · 
dizi.a d.a 'sua creação admf'rav·el: 

" L' Uf icio dei Lavoro lha T·ecoUo tanto ma.teriale chc il suo GOln -
sigUon •0111 ·p\tÕ ancora dig.erir·e. 1H aonsiglio sup.eriore ha: ,preseint·ati 
tanti pro~ecrti .aJ iParlamento, d1e questo .Ji mlaoda al .arcMvo . Si 
puó af1feTma11'e que '1'Uffki{) .av.ainza .aJ ·cons:i.g.J~o, .eh.e 1questo avanza a[ 
Parlamem•to e iebe ·questo avanza al 'Pa<ese e ·Je.classi lavoraitrice." 

E ' tr·atba1ho ·do Ut'ficio 'd·el LaV10TO: 

·nacoglieir,e, •co•o.rdinare ·e p'llbllkare .notizi.e ·e infro,rmazioJ;l.e re1'a-
tiv.e ai Jarv•oro0 nel r·egno e nel paesé ex1:erni: 'f'.ordinamento ·e la 1l'imu-
'nerazi()ne ·d·el lavoro; il mnne110: e 'la .oondizione del ()pe·rario; anc'he 
nei riguardd dell:a des•o1cup.azfo1ne: gli scio0peri, 1e ·J.o,r.o 1er i foro ire-· 
sµUaH; H numern, fo ·cause e;ftf_e-c:ti .de.Ue .1eggi •che .piu sip,ec~a·lmente 
i.nteressano il lavo0ro ·ed in ·Iifa1ia . .. 

. . . ·e ·eirnnrnra o i!lliustr.e Jta!Hano .as ía!'elfas do 1])epartameinto {1<> 
Tm•ball1{) na org.ani;i;ação das esbtisticas dos ,a1ccide1ntes, d•a velhi<ce, 
das mo1lestias p!I'.i•ncip·aes, •seu 111ume:I'o e importanda, Ida :p·ercenta1g.em 
dios .caims ·de segu.r.o ·e suas conse'quenc:Uas, a:flfirmlandro que, pefa rv.as-
t idãio das imlf.oI,mações e sua iol•assilfi.caçã·o. "VrnMiai·o avarrZla in con-
siglio e al parlame.nto '', ao qua•l' tem de .fornecer tôd·os os elementos 
estat,isti<c·OS .para e·laboração das Ieis do tr.ahailho •e da prnv<id•enci:a 
s6cia11 dio. segurn, e1:c. 

Aqui, o Congresso votbu rapi.damente .a aut01rização para crear 
o organisrn10 p1riecipuo, p reliminar de .q:uaeS/quer 1efa dü traha•liho, 
\nas, até ·est·e mome·nto, o Gwe1in.o da Republica não jurgou indis-
peinsavel .a .cre•ação tdo appa.refüo primordial' d.e tod;0 o .oonihecimento 
das estati<sfrc·as, que devem s·e•r ·a base d·e tod•o ·e iqtJ;a'1.queT pr.aj•e:cto 
consdente .de seguro s1o•cial. . 
. Ora, hoj.e, comlf.o1rme im1fo:rmaim os maiores coniheceldor·es das 

questões de seguro,. 'ª organização d·e •qua1que.r ·ap:parefüo de p.r.evi-
denóa, baseado na mutuali'd·ade, tem, •como f.U'ndamento, a estatisi. 
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tica bem feita e numer1o'sa dos !facto·i; .re1ativos ao 1risco 'que se ,quer 
co'rriglr. 

Aqui -0s 1risoos geraes, ·que se tem de ·cio,n:igir são: 

O ,acddente .de trabalho (com i1n·capac1idad·e p·ar:ciall ou 1,ota1 
te.mrporaria, ou perm.amente ou morte); 

A mo~es1tia (temlpüraria conse,quen·te ou não ruo tralbalho); 
A velhirce; 
A invalidez (d·ecorrente rO'll não do tr.abafüo); 
D.es1;1ccupação i1nvo·luntaria; 
Mo1rte (não de.conente de ·acdd·ente d·e tr·ahal,ho). 

, , 
1Si tivessemos roogani~ado o De;pa1rtamento Naci:onaJ do Traba-

lho, teriamos a esta.Ustitca, pelo men•O·s .de tries annos., co.ntendo: 
a) o nrumer.o .dos o·perarios - .qiuer ·de i1ndustriaes particulares~ 

que:r .de ir•epartições fed.era.es, ·estaduaes e munkipaes, incàuidas as 
empirezas administradas p·el:os rP.s1pectivos governos; 

b) o nume·I'O de mulheres operarias, nos mesmos cas•O·s; 
e) o numero de i.nfantes, de um .e ,d.e outro sexo, e·mlpregados nos 

me.smos ·serviços; 
d) a idade -riespe·ctiva desses ·Óp·e:rarios ·e 1i.nfa1ntes, s·eu s:a!l•a,ri·o e 

condições de ,tr.aibalhu; 
e) a rperce·ntngem ·dos accideJnte·s em cada ind1us·tria, .decorrente 

d•á comparaçãio d·o numer.o dos utiliz·ados e .dos .srinistrados; 
f) os sa.larios de .e.ada sexo, idadre, rp.rolfissfo e locafida:de; 
g) ·as molestias p•Or dass·e·SI, •que •em ca:da localidade, idade 'e 

sexo a:ffectam em cada protfissão ao opera1riado; 
h) média s de mortàlidade e plO•r id•ade ·e sexos. 
Além destes i.n.formies principaes: sabe1rfa.mos a .p·ercentagem de 

mortos ent-roe os adu'ltos op.ea;ari1o·s, oomiprarativamemte, .oo·m as outras 
classes; R d·os inf.a:ntes, com ·a mesuna ·compa1raçã·o; a d·as mulheres, 
1ncluindo toda a i.n.fo.rmação reJ.ativa ·aos dfotS td·e 1trabaliho ·ainnua.J , 
ICJílle podem e!f'.f.ectuarr, dos \p:a:rrto1s, etc., 'º que ·tud·ó :conco•rr.ia paira 
uma organização ·cons•dente. 

Tudo isto falta . 
A Commissão só .tem :podrido füiar oom aipipar e1lhagem extr.a1n:n·1:t·. 

Só nos podem servir, por analogia, as ·estatísticas exotkas, cada uma 
diz·end:o de fados occorridO"s em meios extranhos, div~rsissimos dos 
mosso~ com o c"Oe.fficiernte de va1riacáo 'd·ecor:rente da variedade ex-
trerr.a d·a:s reircums.tandasi parti<culares em que o.s phenomenos se 
te·em desenvolvido. 

'Poderão vatler para os 1n1oss10S1 ca·sos? 

Evideinrtemente nã:o. Le;fébvre .põe, como condiçã0 .para que ur. 
calcu1o <i.e pr1ob abi.Jidades 'º numero .de observações g.a.rainta a ·vali-

'<fade das conclusões e a certeza de um ·• des:vio relativ.o" m.inimo -
que as observações sejam feitas n•irs mesmas condições. 

Parn v.alid ez da estatistica. para •que s1e p·ossa garantir .que o fu-
turo se ha d·e •COrr.:portar mais ou menos como o passadio, é essei;idal 
que o·s phenomenos se haj'für . . de rpassar .no.s: ·mesmos meios em ·que 
se ·fizemm a:s observa pões r epetidRS. 

'N ào 111"0S p:odem gui•ar, '])·Ois, .as observaçõ·eSI .estatísticas d.os p.o-
~s, que 1n•os precede.ram, sinão dt:> mo:cto geral. 
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Desd·e 1que :nos temos de vater d.e m.ate.rial vag.o, ge·nerico, tam-
bem -a . .Je-gislaçã.o a »fazer nãio :pod·eJllá ten :outrn ·caracter, o que me 
pair·ece muito inconven1ente. 

Mas ·é aqui irremediav·e'l. Só '°' tempo, meidiamte as ohse·rvaçôes 
corhi·da'S, podieriá 1c1onr:igi.r a ·obra -s.em bas·e de •a.go:r:a. . 

S1 .quizermos permittir a 01r.ganização :a.e ·companh1as aut·o'n:om.a.s 
para s:e•gUJ!'<O 1o·p·erario - 'º que par•ece s·e.r o proposito v·ei;ic·edor -
devemos ter, :como obrigação. primord·i-arl .do Estado - gara1wtir o 
-0perario de modo .que eHe pagup .de premias: ex·a>ctamente •a1crumo 
que é i.ndisp·ensavel pagar .para ma.müenção do institutio·. 

. O caicuao dos premi os, da 1carga e süblre-oarga de de.spezas uc · 
gestau, d·a· capfaçâ:o e re·ceibimento:s dos pre.miO's, , de .publictlda·de, das 
·r:eserv:as miat'hematkas, da s·ell'agem e tudo ·o mais :que os actuario.s 
ç•hamam a p1,euisão da reiecita e d:as despezas, :d:e.ve ser co.nt11oilad10 
ef{i.ciazmen:te pela União. . · 

Nem só :controlada, pois a fiscalização, com-0 toda a .gente ·i.a:he, 
ê sempre uma burla: .deve s·eir "if'lx·ado pela lei". 

Figuremos o 1oaso . mais· simples - o se·guro da veih1co . . 
Aos 615 a1n•n1os, oomo regI1a gera:l, o velib.o segurado t·em di1r.eito a 

1>1ua pensã·o, mas geralmente deS:de 1os 55 ou 60 susp·ende o pagamento 
dás p1r•emi1os, porque 1niessa idade maturn'lmente j1á .o tT.abafüo• lhe é 
me.nos pro.ductivo. 

· P.ara lhe . fix·air a ·quota ·de premi.o ·é •essencial ter ·o :numero de 
velhos 0Jb,11e.fr-os, hem como 'ª idade .dos -o:hr·eir1os p1arn fazer 10 calicuio, 
bas·eado ·em nbs.ervações. 

Si eliJ.e ,ficar 'ªº sabor dos emP'reiteiros de s1eguro, ter·emos pire-
mios altos, 1qu:e ·elles ,querem, além d·o ·pagamento de ·todas as despe-
zas e da :r.es·erva miathemati.ca, as·siegura.d:a da existe·nc.i;a ·e solild•ez da 
emp.reza, que e/la dê gir1o·ssos dliuid•e•T1Jdos . . 
. Por isto, d·e1xand·o o cafoulo aos ·actua,rios priv:ados, as tabeUa~ 
de premi.os ·s:eráo ,eJ.evadissimas para ·g.ara.ntir o lucro :phantastico, 
que ás aduaes comp•anhrns ·de seguro gar·a•nt·em hoje :a ·imp•r·eviden-
cia .das le·is e a ·c101rrupÇã.o dos cosh1mes . 

Mas, como poder.emos nós :f'ixar e·ss:as tabeI!as, pe:lo .me.nos o~ 
limites deHas, si só s·e p•odem ·ellas fundar scie1n11ficamente ·nos da-
dos .estatistkos, •e .estes só ·n•o.J-101s 1poderia fornecer o ID.ep•arta:mento ido 
Traba1'h10, .que .nifo foi or,:;?auiz.ad-o :Pela 1110011scle.nc1a :inacr·editavel 
dos gov.e1rniois repubtlkanos? 

Le systheme scientifique, que 11!0,izs .allons étudier, r.epO'se suri 
l'éuahzatiorz a priori des recettei. el des dép.ensei.. . 

Il faut dome 1q1we ces recettes et ces dépenses S.<Jllent connue~ 
d'auarice, c'.est a dtl'lC que les engagerrnents pris p:ar l'assureur et par 
l'as.suré soient déterminés. 

E' o que tem de Succedeir nas compan:hias d.e prii:i11e (i:x;e. ora, 
p·airece que ninguem irá acc·eitaT indemnizações, uarzauezs. ISeirndo 
ellas ·fixa•s, •o JJTJemio ten: .de se:r 1fix•o, oailcu'lado :p:réviamente p1oir 
cl'asses p·efo ·actuano . . 

Si es·te tem J.iherdade, ca1'cula, como agora para •as nios·sas. c·Om·-
pa'n·hias fiscalizadas, premios de ta•l va!-01r tã.o carregados' e sobrecar-
-regados ·que seus directores, aJ.ém do ·crue se reserva, das desoezas 
ficticias, dos divi.d·e:nd.os. das c.omm1ssões illusiv.as, . se distribuem 
dividendos de centenas de coI1Jt10.s de réis. 
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Quem .pag·a tud.o ' é o segurado -s:ej.a .a.p·p.air.en te mutua'lidade ou 
sej.a S'Oci-edacle anünyrn!a a ·empreza. Q.r.a, aqui O :se·g>UJrado t e+r~ .de 
ser 1u;m •salarirud10 ao qu.al nô.s l)ll11nos impor ,o s.egur-0 obrigatorilo. 
Imp'O.nd·o~lhe este segur-0 obr1gabo•rio, estamo-si no dever impeirfoso ctie 
a.rra!n•car-'lhe do m.agiro sa1lario a c'Onlribuição exacta, mínima, ltue· 
p·erniitte o •funcci1o•na1mento dü ins.tit-uto, mas se1m nen1hum accres-
êl'i:no. 

Temos, po'is, d.e, na 1•ei, estabeJecru· o· 11w111ta1IZte dio premfo para 
cad'<l caso. 

:Pode·remos faze:1-o no estado actual :ct.a 1egi·sfaçâQ 'brasiLeir.a•'l 
T·emos ·elementos :estatistiicos .p:a1rn ln·eHies .fundar a fixaçâo d.os p·re-
inios? oibse.rviaçõe·s pam .fundamen1al-1o"t 

lEu nâ-o me •encontro habilitado a respond.er á per.gunta. 1Póde 
ser que ·Os 1orp:er:os1os f1rnncdonarios do Mi-nisterio da A·gri-cuiuura 
- spi01rot.e soo - tenham reco\l.hi:d10• ·estes ·vali.os-os ,e iIHlis1p·ens,ave·ts 
el•ementos. iP·or isto· os louv.airei. Não sei, p01,ém, t(jlue Oi traba~ho 
sysfüematk-0, indispensaveil, ·estej•a .feito. [kl1e não tenho noticia. 

Sobre · 'º seguro pessoal no 1Brasil', I'ecliamei do Governo as 111-
formaçôe.s -01.1:1ffo1aes . · · 
. iDerno1mram me?!es:, e agora ·cheg.ara1rr:. Junbo~as a este tr.a:balh-0: 
a Co1TI1missã·o v-er-11.hes-ib..a 10 ·rildi-c•ulo e a farça . . 
, Nada exprimem - Na·da .di?!em de ufü. A seu tempo vou .an.a-ty-
sal'-as ·e ver-,se-hia que o s·eguro nio iB'ria•sil s·Emido como ié instituto de 
natl.l!reza social, que só eill.e co11cor1-.e•u maravillws«l!Ine11Jte piai'll1i ex-· 
~inguir a misieria abis,ol,wta na A1U,emanth.a aqui esM. CIOII1l1p,[e•tamell'te 
entr.egue á g<JJI1wi1áa nacio~wl e priru;iipalmtmfe á est1•1<JJI1gâra, OJO em 
vez de ser instit.ul•o resguàrd.m}-01r da miseria, é o e:Vpl·o·ra,d,o•r imp1e ... 
dos:o da miseiria e da ig.noNmcia . 

E isto ·é porqrd,e ·o Estado, aq•ui, quand.o to,dios os pov,oo:; da terra 
já comrn,ehe11deram a importanciid social do s1egwro pes·soal e lh~ 
deram destiI1Jação social, d ,eixa o seguro como uma explOIT'lação• com .. 
mum; quand·O .qua'1quer ,pens•ac:Lo-r, 1qiue ·examina a .questã10,, coro.p-re-
hende -que, se ha ·adividade .cuj.a .p1r1osperida•de dec:o·r.ra unicament~ 
do ,d,esenvo:lvimeln>to social u ma é -0 se·gur-o, .nada •saihe deHie . Nelle 
não ha quasi empre·go de .capjt al . A Sl\JJ Amer:Í•oa, c,om 'º capital s!V-
cial de 5ü0: 000$, tem reserva . mathiemaitica .d,e q11JJ11re<Itt1a mi.l con1tos de 
réis, e riscos em giro, de rnais de quatr10,cewtos e -ci1111c,0ienta mil con-
tos de réis. Sua pro.speflid:ade ;ct,e,co1rTe tão sómente do stsandid,J"á 10( 
ci1111t,so1Non do ~rasH; e, 1no 1eimt•a,nt:o, -d·e to·d:a e.sta .p1rosperidade n lem 
par.ticipou o Estado, nem o segurad'o. A p.er.ce1I1Jtagem dia ·União . é 
menos de .miies'iima·l -e os segurados pagwn os prl.emios pcil" tab ellas 
~xorbitarites, que só a s-elvagm•ia dJe um go_verrno ilvco~vscienlt.e pód\ei 
tolerai·. AISI eo1n·dições de vida .m.e1lbio·l'am a ·p e1·oentagero ·de mo-rtali-
'dad·e ·O andamento dos sini1stros melhora, 'ª ap·plicação dos saMos e 
r eseir'.v:as produz um ju1~0 ·de 50 º\º, mais alto, e 'ª.s ta:heUa1s, a.s ta·rifa:s 
de ·ipremi:o-s ficam immoveis, n:a ipro:porçãio dü tempo da febre ama-
r.ell'a e da vad.ola ·epidemicas . . . O 1Goven10 1n•ada tem com ist-0, nem 
compreh ende o 1problema1 .que ,entr.a ;pe'lios 1ofüos de tod:os. 

Organizad10 o s·eguro deibaix-o de um po01nto .de vista so.dal, <"' 
asylos -da vdhiice esta1rão •O•l'lganizados meciani:ca:memte ·co'm 'º' onu.,, 
p·revisfo na !lei par.a· a Un·iãio, minfano, m-enor, i:nifi1111it.a.mente m·eno•r 
;d.10 que o d a s ~uhvenções .e inSltitutos .pJ'iivados, se orga.niz·ação sciien-
ttfi ca de eap'ital e reservas. Ooim <> :pr·emio d·e seguf!o, ·pago p·elo ·iin-
teressado, pell-o 1G-0verin10 e p elo ·patrfü:>, um a infinita ·mas·s1a de rnis~-
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ra v·eis de:ixa,r:á a.e dirnrmÍ'r ao ,relento ·exigindo vi,g,i11andai p1rnlida1. 
Deix,aná ·de p·esar nos .ar9ament,ó<s .dus pobres, 'com velihos einfü:~rmos, 
mã.es ·e>Dlfermas, inuteis cargas 'ª'º }á insuffidente 1orç.ameno da 1p1oibre 
g1rnte . .. 

A orgamhação scientiJHca .cLo segul"o da ve!J:üce - 1p:ago pefo ib~ 
fai1o, pelo indivi·duo •e pdo e:xipforado1r 1nante1ria toda esta geilte. 

Uma: 1arga massa de dimh·efro, hioj·e arranc·a<d:a á imp.revidencia 
da po·pufação .pelas emprezias ,de seguro pess1oal, viri·a, a.esde 1que o 
Gov,er.no ·exercitasse a industria ,c:Lo S•egu1ro, eng1ross·ar as .rendas do 
seguro 1c:Lo 1E:stado. HoJe fica 1na !Dlâ:o d-a.s· ·exp~ioradores do segurn, que 
não p·I"oduzem nad1a e não emp1,egam ca,pital, 111Pe1rws gerindo o que, 
por seducção e engod,o, arrancam á ignoirancia gel"al, desprotegi.dai de 
orgã1os de vigil.a.n eia ·e auxiiliio· !pOr parte do Gover'no. 

Corr: a ma.ss:a :a.e cotizações 1que .a seguno .gei~al traria ás caixa;s 
.de seguro, da.cio ü pi-incip'i.o de .que quawbo maiOlr o nume1ro de Sieg.u-
rad-0s mJe!lllor é e contribuição necessaria de · cada q,ual, 'º sac.rilf'iclio 
_do 'J1hesour10 \Naci:ona'l serip: cada 1Jez menJo•r 1t,a1n·to mais .quain.to -a 
oontribuição de uima reserva 1111athe1mati1c.a ciol1oss·al - appUcada --...:. 
braria c·ada vez maiores pel'das - 10 que :p·el"mitirta1 ·diminuir as cio~ 
tis1ações. 

Nada di1sto, poreu,, pó d.e ·ser tratad.o a.g,or.a. S6 ifui e11ca1rre-gad10 
de organiza_r um projec~o dJe s.eguro social, . s.em UJm zmico elemento 
estatzstic.°', sobre· a vdhice, a molesti.a, o acciiderz~e e a mo1rte dos 
operarzos, cuj:os n1em se sab·e ~pro::vimadamellllte q.ucui.fos são rio 
Bmsil. 

Te.ntemos. 
M:aSI antes ... 
A questão ·d.a assi>steinda 'Social começou . :p·nop·riamente a ser 

tratada na AUema·nha com a ·me·nsagem .de 17 .de nio·veimJbro de 1887, 
na qual o pdnci\p,e de Bismark .dizi.a o s.eg.uinte: 

"Consideramos de nos·sn 'dever imperial ·pedi:!' de nov·o ao Rei-
C'hstag, 1que .tom·e em cons1i·dera.ç:ãio ·a• :sorte dos opel'ariios, e ·nós p:o~ 
deríamos ·encarar com uma satisfação muito mais COlllpl·eta todas as 
ohras ·do Il'OSSIO Gü'Verno, s.i :pud·eS•SerJilJOS te.r a ·cert€za a.e J;egar .á pa-
.tJ'i.a uma garantia duravel, que •ass.egUJras:se :a "p:az iint1e1"I11a" e .c:Lésse 
aos que soffir·em a •assistem·cia a qzze te em «Nrffl.to. . . E' neste sentídu 
que est·á sendo prelparad:o um ·projecto de lei sobre ''.o seguI'o d·O~ 
1operari:os coutra ·os :accidentes do traha1lho'·. Bste proj.ecto s•ef"á .oom-
pletado .pior outr'D, oojo fim ser:á o,rganizar, ·de wn modo un:iiforme, as 
Cai:x,a's ' de .S.o.ccorr.os" .para o cas'O de "1molestia". Aque~·Ies, pm·ém, 
lque a ·i'd-ade e a i:nv:aHdiez ,t101rn.arem i1n.capazes de p·roverem ao .ganho 
quntidiiano, teem direito ,á 1JTiaior sol'icitud.e do que a que lhes terri 
até ·aiqui ·dad:o a siocied·a·de. A:cihar mei•os e mod·o.s de ·tornar ·ef<í'ectíva 
esS/a solicitude é C·ertamen:te tait.efa diiflfi.cíl, mas, aio mesmo tempo, 
rnna d.as mais ·elevadas e mu1m •e•stado· fonnado sobre ·a·s bases müraes 
d•a vida ·christã. E' pela . UJnrn.o intima d•as ,f,orças viv:as ·do povo pela 
or.ganizaçã'O de·S:sa•s rf;o1rças süib .a fónma de :asso.ciaçõe~ coo:perati va~, 
oollopa'das s1oh a protecçã10:, vig.fl:ancfa e solicitude do Estado, ·que 
será possivel, .nós o esperamos, r•eso~ver .este momentoiso prhblema, 
1ÇEue o ;Estado nã.o ipodei'á res10'1ver por si ·só, ·com .a mesmia 1ei.t1frcaieia." 

. . 1Segruiu-se uma .serie de ileis, .cuj.it hasie se assentava .e;m .principLo·~ 
orga·nioos . 
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::Eram eHes: 
O!brig.atoiriedade do seguro geral d.os operari.os; 
Mutua'1idade; 
Autonomia ·dos inter·ess•a1dos. 

Classi1fic.a.m os s1occorros· conf·orme a causa .das necessidade:; 

Casos de molesüa; 
Casos de acoM.entes d·e trabalho; 
·Casios de invalidez; 
Casos de velhice. 

A obágato1riedade foi e·stabelecida para todo o tr.abalnador na~ 
i1u.dustric.0s, que ga·nh'ass1e :meno·s de dous ·mil ma.roos; ·e 10 de fórm&. 
conv·encional par.a os que trabalhan·d•o· pior col!lta p0ropria -:---- ou em 
sua oas·a, ou no campo - escapa·vam ,facilmente ao ciontr.o~e da obri-
gatunedaü<:: . 

A .Jei de 10 de abri•l .de 1·8'92 ·estendeu a 10\brig.atoned.adc ao::. st-
g;uros oontm ai inv·atlid·ez, a1o:s ·a·cici:de1ntes de trabalho, As ·rr.·ol:e•sfüts, 
bem como a muit•a1s ca1Jhe.gi01rias 'd·e empregados, a s.aiber: eu1p.regado11 
no comn:er.ci·o, 111'0 ifôro, nas •administrações idas ·c•aixas. d.e 1socco0m'Os, 
nas ass·odações p1:01fü.ssio1n1a•es, nas instituiç:ões de seguros; ·estabeleceu 
tambem .que o.s traibalhad'Or.es agrioo.J:as possam segur.a1r-s1t . ou nã·o. 
OD'n"forme a;s cO'nvenções entre t•rnba1lhad.ore·s ·e patrões, po•<l·end0 
todos üs demais trabalhadJO\res ganha1n1dú meno·~ de 2. 000 marcos 
s•egul'air-se v.olu.nt•aria·me.nte. . 

As leis re1f.e.r}das gar.antem s10.ccurrns certos, 1rapido1s e •efficaze.> 
em ca·s10 <le doenç·a por um praz.o minimú de 111 semanas, comp.re~ 
'hendendo: · 

"Cuida1d1o·s medic.os, ·medicame·ntos, ·oculos e toda a sortl'- di; 
appa1r·e1ho1s n·eces·sario& .à cura; 1nio caso ·de mo•lestiil .que dut e, imp.0s-
sibi.Jita1n•do o segura.do para o traha1liho desid·e o · 30º di:. de molestia, 
uma contrl.buiç'ão em ·dinheir.os para sua suibsiste1,.ci.a; :n10• ci:is.o de 
morte, in'demnfaaçã.o tf'Uner.aria, dt. vintt· veze~ 10 . sal1ar0io wédio, no 
parto da.si ·mulJ:i.er·es direit.o ás mesmas vanta·gens dto'S 0doe1ntes, p'Olr 
quatro s·em.a1nas , " 

:'Esta -.J1ei teve urna grande elastici.da·de, permiittincl.o seg1mo.s du· 
pfo.s, garantid.ores da totalidade do sailario, proro•gaçãio con.venóo.na1 
:aos prazo.si ·de molestia e ·de pairto, ·eU·evendo e1ste .a seis sen: anas e 
a·quelle até um anin·o; desenvolvimento da . i1ndemniza·ção .fu!D•eraria 
até 40 vezes ü salari10, e1c. 

üs ope.raorios: -cionco'fr.em, no reg.ime•rn de•sta• lei, co1m dous terç1os 
'das ·Cotizaçõe·s ·e os exploradores com. ú.m terç.o, e 1 oo.tizaçà10 da':l 
OO!llffUnas em de 1,1 % a 1 1/2 % , Sle•nd10 ::l dais crda d.e Ide 2 ·a 3 % . 

Em geral as despez·as de a•dminisfJ1.,ação oorrem por conta qa-; 
caixas, .cu.i.a a'd:mi.n·ist•ração i1n·q1mbe aos opera0r.iios, cioan •auxilio . dp 
piatrão e ;fiscaliza·çã·o d.a rcommun•a. · 
' Nas caixas commll'naes a·s des;pezas de gestão corr(''ffi por conta 
9.·a oom1muna que as gere. · 

' .Já · em 1905 o seguro oo•ntlra mo1fostirus na Al•Jemanha tinha a 
contribiçã.o ·annua•l de 150 miilhões d·e mar·CO'S e ünha 3.000.000 • de 
segurad·os. 



- 247 

A 1ei do se.guro d1os acddentes d·e trab:aiho tam:bem consi,gnou a 
obrigatorieda1de para qua1n•tos •01pera1r1o·s industriaes ganha;sse1w me-
nos ·de 2. 000 marcos, S•endo ·pel',mittido 10 seguro para os de mais 
de 2 . OüO ma·WOS. 

· Gara nte ·ao •a·cci'd.emtado, no period10 ide ·e1S1peir:a (13 semanas), 
assisten.ci'3! p 0el.a caix•a e, na 11'.ailta dest·a, p.eJ.o lpatrãio•: na 1q;u'inta s.emaina 
em ·de•a•nte o auxiUo te1'á .de se ir app•l°'Ox.i.mando d1os .dous te.rços do 
salario. 

!Em, certos cas0os, o t·rntamento do acdde'n·tado ifica ent11egue 
mediante in1deml1Ti:z.ação .c101J11vencional ás caixa•s de mole·srt:ia. 

A inde1müz.ação ,p, fixada pe1os •o!f'gã.os1 direcú01r•es de asisociaçfo 
em cada caso, ·:::·cnu rec·urso para um tri•buna~ aribüral e .fi.nahnente 
·para o 1Reiohsverscheruins-Sant (1Repa1rtição G:~ml d·os Segmos), ouj•a 
s1éde é em Be!'lim. Os pagamentos são foitlrns rapi·damemte .pelas 
Caixas do Correio, ·que r·e·Ctebem os seus sa~dos .das .admim1istraçõe.s 
sioctaeis . A ta1rHa dios riscos é p1ref.ixada em as1sembléa. 

A I1ei ,de 28 ide mai.Jo ·de 1885 ·est•endeu ·a ·otbri.gatorioe·dade ás in-
dustrias de tra1n.s1porte ip101r ma1r 1e terra, e vias de navegação interna, 
os cor1reios, te1e•grap:hos, icaminihos: de fe1rro, administrações ri.a· 'Ma-
ri!nha, ·e varias outras. 

A lei de 1i5 °de •março d e 18816 este•rnd1eu o seguro .aios accidentes 
no correr do 1imb.a.Jh<o e alcançou ·O·s :emip.reg0acloo.s e .so1'd•a•dos .sendo a 
caixa .geirida p·e'1o 1Bs1tadlrn, ·e, l'ogio, a lei de 5 .d1e maio do mesmo ann10 
a1lcançav.a a·s ex•ploraçõe·s agrico<la1s e fü.0irestaes, f.av<0:reicendo m·esmo 
a·os proprietaori'Os ·e .emp1reitei.ros. 

A 1lei .de 11 de junho de 18-87 akirnçou aos ·empregad1os em 
oO'nstrucçõe.s civis ou nã.o . 

Hoj.e jlá a1ca1n'Ça .a.s: opeirarios de pequenas indus'trfais, .emprega-
' dos .do comm.erci.o, ·creaid·os diom\esticos e mu1tos mais,_ como empre-
gados ·de ca1rt0Tio, a1d·vo.g.a1dios, ·etc. 

Em 1905 os d ep osHOis j~ representavam, en<tre p.a•gamentos e 
reserv·a•s, a sornma res·peitaveI d .e 375 milhões .d.e 1naJrüos ·e •antes da 
guerra ultrapassára de um bil:hã.o ·de marcos o vulto .d1o·s p.a.gaimen-
tos e reservas technicas das associações AmUic'he Nachri.chten :des 
Reiohs:ve1r1ungsamts) - 1914. 

iE' 1d·e 2'8 de junho de 1889 ·a l'ei soibne ·a invaiJidez e a veilhi.ce; e 
·obriga a.o s·e·guro co!!1tra a velhi.:::e, desde 16 .ann1os tod1os •OS assala-
ria.d.os, 1qua~q:uer que s·eja. a sua categori1a, ·ain'da os 0ap1r·endizes e 
serv·entes, .que tenham meno·s de 2 . 000 ·marcos annuaes, ·e assim os 

·pequenos -emp T1eiteir1o•s, ·que te1nharn um só ajuid•ante e ·OS: offi:cios de 
j.ndu stri·as :domesticas. 

:Permi'tte o seguro a t.od.o o emp.neg;:i,d.o tendo meno s de 3. 000 
maircos, 1os pequenos .empreiteiiio·s •Com dous ajudantes; 'O.S 1aTHs:tas, 
que t rahalham ·em cas·a, as demais 1pesso.ais não es·pecia'1iz·a•das. 

Isenta da o:brigação do siegruno: 

Os fnnccio1narios 'do Tm1p eri.o .a.u :dos: Estad1os conrf.ederados e 
os P,mpregiados rnunid·paes, bem como os profos·s·ores, io·s mestrel!-
escola; 

Os militar·es-emip1reg.a.cl<os como op1era1rios; 
.Os ·emprega•d1os em institu'tos de s e·gurn, 1quç tenham aposen-

tadoria; 
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. As pes·soas que dã·o lições rerµ·uneradas durante a ap.rnncJ.iz·a;gem j 
·. Os .parcialmente inva.JidQS e os .que peirceb.eim p·einsão de ini 
;v.alMez; . . , , . . . . · 

Os .que ·nã•o· viviem de sala.rio, gosando de suhsistenda gratuita. · \ 
, . A pensào d:a inva.lii..dez é oonoedi·da a toid10 o 1se:grnmldo sem .con~ 
.diçã·o ·de idaide, qúe se to.mar pe1,main•entemen'te inc.a:p1az de serviço 
·e não puder g.a·nrhar ao menüs um terço de s1eu s·alairio médio, ou que, 
pior 's1eis mezes a duzentais ·s·emana:s, ·estejoa teniporariamente irr_p.oissi-
.bil'itado (p.eriodo ·de :espera) . 

A .pensão da velihice é co.1rne'dida a todo o. ·S1e.gura,do, se>rn con-
•sideraç·ão d1e incapa'Cid:ade de trabafüo, que houver ·attingi1d10 a s·e-
·tenta an.nos . O temlpo de espera ne•ste ca•so é ide , 1 .1200 s·eman:;i."s, me-
'dfante sabias: disposiçã<es, .que regu1l•arisam .e gar.antem ao .segurado 
<e á imtituiçãio . · · 

Os fundos •p•a·m .eistas. imtitu1iç.õe:s são c1on.tituido1s pelo. l mip.e:rio 
Allemfo, :pelos p-a<trões: e pe.Ios segurald·os. 

O l!mp:eTio Allernão oontriiJ:nüa .para .cada p.ensão 1c•om 5-0 mar-
clo;s, ·desde a inscripçãlo, e dava 1nma .quota c·o.rres•ponidendo ao serr-

. viço milita1r .do s·egurado e p.a.gav·a. todars as •des,Pezas oom a , Rep·ar.-
tição Geral dos Seguros. · 

A outra parte é oonS!titui'da petJ.os patrões ,e p·elio·s opet'arios. 
Pa,ra. facilifar .a ·quotiz.açãio aims opera•J'ios O• Imp1elrfo, •Ore.ou ' es-

iamrpilhas e·s:p·eciaes d·e valor corresiponde.nte a todas ,aSt cotizações 
·que .o ;p·oopri•o op:erari.o coil'la na sua• .cadeimeta e i:nuiiliza, tend·o to-
mado a prec·auçã10 das datas .e dlo.s typos:, par.a .gaTamik a •reguiJari -
d.aide dos p·agamlentüs. Cada caderneta tem ao menos ·5'2 casas. p-a1ra 
paigamen·tos hebdamadario!s. · 

A importancia a.as ICJ.'UOtiza.ç'Ões é f.ix.ada unilformeme1n.te paTa 
-todas as in-s:fituiçô:es d·e seguros, p101r tp·erio1dios de dez annio·s; e deve 
ser technica.mente caioulaid·a . 

Dest·e mo.d.o v.eri.fi.c·a.mos salld,01s ou dJeficits, :rectiif.i.ca-sie 'º calcUJl o 
de imodo ·ai rea'lizar equil'iJb1riio. · 

Es'ta o•rga!n'Íz'açãio, perilTiitte pagar :pensõ.es de 185!R'M., 40-270, 
:40-340, 40~390 e 40 e 450;4 10 que ne.n1h1Uma companhia pa0rticu.J.a1r 
püderia ;j>a.gar - o ,que se explica pe'la co1n·tri'btuição do lm.peri.o, 
não .dis:tribirição de dividernd1os- e :bo•nilfiioações. 

üs ifundos s·ocia·es deverrn ser. emipr1eg.ados .como os dirnhei:r101s 'dos 
or.phãos. 

!Em 191 O j.á tin:ha:m sido concedidas pensões: p:o•r velhice 3·55 . 2fi3 
e por imvaJi'dez 477 .1930, e havi•ai 20. 000 casos ·de intervenção 
cura.tiva. 

Vma d.ais mais hrilihantetS co1nsec11Uenoia·s desta instituição na 
A1leman.Ji!a füi a ,elevação ·dio nhnel ·d·a sande ·publi.oa: .p.abrões e oipe-
rarto.S',, respondendo pelos .a.ccidentes e mo11estias, llogo ·p1r10cl\1Jraram 
melihoTa•r a condição dos seguira·dos attrilbuin1d101 .meiaide ofJ.a re1n·d·ai á 
constr.ucção de .ca1sas 1s·adias e ihygienicas p·ara os seguradios. 

Outra consequ1erncia s;o,cia•l de .a11ta co·nsrid e·Pação foi a 1quasi 
.suppressã·o da i:ndigencia .e,m f.o.d!o1 o imp·e•rio. 
. D-em ais as ·estatisticas -obrigator:fa1s e exactas dras m·ofostias ·· reve-
. Iaram a in!f.luencia decisiva . d:a m1is·eriia ,n.a tube1r•c•U'lose e outras de·s-
gr:aças sociaJes :d•ecJO~rientes ·da p·ernur:ia, e .fo:rinieceram aio1s .governa1n.tes, 
.como .aos segurados e segurad!Olres, o .estudo . scie.rntiifi.oo ida hygie:ne 
~ assiistencfa publica·s. 
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Os melíhio1r-amentos nas tfahrfoas e llo·gal'es ide trahal:ho rapid.a·-
mente tran&fo.rmaram a A.JJ.erruanha .em uí:n pafa al·tamente po'liciado 
·pela hygi•ene. 

Casas de traba~ho e de habitação, vig1a·das peJ.as ass·ooiações de 
previdencia e pelia tC:r'llz Vermelha A.Uemã, pa.ssaram ª' ser garantias 
da vida, ao em viez de ser, ·.corn101 damrta;nho, ante,eamaras da mortie 
p;rematl.lra. 

A •França ·começ•O'll prop1riame:nte a 1S·u.a legisfaçãto de seg'llro so-
·dal oom a lei 1de 11 de ju~ho "de 1'1~68 - portant 1création de doux 
.caisses d"ass.urances1, l'iune en cas de diéoés et l".a:utre eri cas d'a·cci-
dents résulltant .de kavaux agricoll·es eit indUJst1r.iels. 

·Com10 se v·erilf.i.ca, a .Prança tev·e ·de encar.a1r fogo o .segur10 para 
os acddentes agrioolas, .dada a sua ·con!d1içã10 de paiz d•e .larga a·giri-
cultura, ao em vez ·do que occorTeu com os deim·ais - que tiveram 
de resolver prirne1rarnente os iprohlemas ida pinevidencia· relativa-
mente a.io traibalhador indUJstrial . 

A lei de 68 teve oonw ·base o segurlo na s·ua .fó-runa commum. 

Diz o an·t. 2.º: 

La parti.cip•rution ·á l'as1surance est ·a1Clq,uist Jp·ar fo vers-eme•n·t de 
;primes uniq'lles oú de primes a1rnnua·hl·es. 

La s01nme á payer au d·éces de ll'a•ssuré ·est füxés contf.onnément 
á des tari1f.s1 t ena.nt ·compte: 

1 º - [).e tL'i1ntérMe e1omposé- à 4 o/o par an des ve1r&ements eftfe 
ctués; 

2º - iD·eschances .de m\01rtaUté, à raoison ·de ,J'a,ge des dép1osants, 
calculée d'a'P'res la talble dite Departie'l!x. (Síc.) 

Les pdrnes: éfabltes d'apres les tarifa Sl\lsé:mo1n•e1ées ser.ont a1ugmen-
tées· de 6 % . · 

l:oimiita o seguro a 3. 000 franoos. O p1r.nducto do s·e-guro é in1.:es-
'sivel e iID!penhoravel, até meta•de. 
" A falta de pagamento at<é o ann\o do vencimenúo• an.n'lll'1a o.s di-
·l'ei'tos do seigurado. 

O art. 7º permitte ·o 1seg1uro •colfoctivo, cionlforme ,o. decretJ01 de 
·26 de ma1rço de 18t5·2. 

Os s·egur)os de .accide1mte1s1 são por um a'Imo, paga•ndo o segU1radio 
tre.s, cinco ou oito ,fra.nc·os. 

Os re·cursos da Caha são : 

1º, cotizações; 
2°, a subve1Il'ç·ã10. d10 Bsta·do - -01rçàme.ntarias - 1C{ll.1e começou plOr 

um mi.Jhã·o d e flranco·s; 
3º, doações1 1e legados feitos 4s caixas. 

Os caisos de aie.cidentes, que teem pensfo.n víaglftre, são: incap.a-
cj.dad·e ahs1oluta ·d·e traibaliho; >incap.acida·de ipermane:n•te de trabalho 
•na prolfiissiío. · 

Esta p ensão é paga pda 1Caixa ,de R:etraites, mediante remessa 
feifa pela Caixa de Seguro em casio de accidentes --"'- do capital , ne-
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cessarío .á constituição da re1fe1r.ida·. rp·en1são, oO·n!forrme as tarilfias da 
Caixa d·e Retra1i1Jes. 

O .capital 1se .oompõe, para a 1pensãio de 1" das·s·e (8 frs.): de 
uma somma igua1l a tresentos: e vi1nil:e vezes o mo·nfante da cotização 
f-eita pefo segurado e de uma 1se1grnnida s·omma igual á :prim·eiira, ti-
rada da subvenção e d·as !doações ·e Jegados. A :pein'São da 1se·gund1a 
elas.se nunca ipó.de ser menor de .200 franco·s1. 

No cas10 de morte, o ayant droit reoebe dous annos de sa.Iario, 
em duas · a'nnuidad·es. 

As l'emdias vita'1ici-as sã·o i1n.oessiv·eis e im:penlhor·avieiis. 
As ta·rifas dev·em ser revistas lJ'OT 'lei em 1·870. As .giestões das 
Ca!ix·as ·de 1Segums e Rlertraites são feitas rpel:a Caixa de IJ).erpositos .e 

Consi.gn.ações. 
Todas as rendas dirsponiveis devem rser ~ denttro .de ·oito dfas -

empregad.as 1ern roenda do 1Ersta.do. 
Ha urr.a ";Commissão ·Superior" en:carr·eg·adta do .esitudtoi das ques-

tões das duas caixas, que 1será ·cornmun1cadi0 ao imp·eradio·r, á Ga-
mara e a·o Senado, to·d·os os a:mws. 

O Governo fará prepa'I'ar ntorvas tabeillas d·e mortalida·de, ben: 
aomio orga·n~zaná 11ma estatis1tic.a annual i·ndi1cando o numel!'i0, a na-
tur•eza, as causas dos acdd~entes occorridoiS em cada p1r:ofissãi0. 

O regu'lamento de administração publica determinará a fórma 
elas apolices, designará os agentes do !E'Stado, por intermedio do!> 
quaes a as·:1istencia poderá .ser eoontradada. 

Este regulamento teve a data de 10 de Agosto de 1868, logo im-
mediatamente á lei. 

-A seguir, e a breve trecho, foi puhli1cada a lei de 20 de Julho de 
'1,886, ·que .c'reou a !Caisse Nationale des 1Hetraites pour la VieilleiSse, 
que modifica a lei de 18 de Junho de 1850. 

Esta caixa tambem é gerida pela caixa de depositos e oorn1signa-
ções e tem as mesmas bases· da ·caixa de seguros, a1pproximadamente. 

Depois dB:ita foi, estalbelecida a eorrentp, soei.alista e fixada a 
noção do ris·co prolfi.ssion.al, a torrente de leis e regulamentos fran-
cezes, alterando cada uma das leis, aiccrescentando garantias e fa-
cilidades de funcóomamento, creando novos r e•gulamentos de admi-
:nistraçã10 re·laiivamente ao seguro, rr:odilfiicando tarif;as, ~-.es1ol'vendlo 
cada caso meticulosa e extrava.gantemente, assombra pela prolifera-
ção ·espantosa, pelo descosido dos dispositivos, dos conceitos, pela 
in1>'1:anta1111ea mutação que .chega a mudar no mez segui'nte o que a l~i 
organiz.ou no mez antecedente, acceitando todas as ·doutrinas. 

:Só um especialista pod1er.á mover-se no i:ntrfoea1d10 dipoal d·e tão 
complexa legislação espalhada em leis, regulamentos, leis· orçame1n-
tarias, le'is da guerra, de administrações, ·e . de;cretos, circulares, ur-
retés e mais fürmas de complicação que o interesse em luta e sem 
c.oiilrôle segur.o permittio. 

Para conhecimento dos ·estudiosos, e, como indice, dou a enu-
meração de 1quanto encontrei sobre seguros operar.ias. · 

Lei de 20 de Julho de 1'886 - •Crêa a Caixa tNaciona1 de 'fi.etrai-
tes pour la Vieillesse. 

L. 29 de Março de 1'897, , 
L. de Finan·ças de 26 de Julho de 189·3 - Autoriza a prevalecer 

na C. fN. iAss . para cotação dos tituJos de 1. 000. 000 fJ:iSI . , dotação 
da 1C, N. 1A. 

'L. 2'9. 'de Junho d1e 1894 - Crêa a ;Caixa d.e So.cco.rros d()ls Mi-
neiros. 
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D. 25 de Julho de 1894 - Regulamento à lei ante>cedente. 
D. 14 de Agosto de 18!!4 - Idem. 
L. 19 de iDezemhro de 1894 - heg cau.:a:. dt- rt!lraites de em· 

ployés et ouvrier~. 
L. 27 de Dezembro dt 1895. 
L. 16 de Julho de 1896 - Modif. L., 2.!J de Junho. 
L. 17 de Julho de 1897 - Autoriza seguro por caso dt rnwte. 
Dec. 14 de Outubro dt.: 1897 - Reg a L. 2':' iDez 18!!5. 
L. 19 de Abril de 18\Hl - Hel. Acc. Trab. 
D. 211 de Fevereiro de 1899, 1 º. 
D. 28 de Fevereiro de 1899, 2"· 
D. 28 de FevereiPO d·e 1899, 3º - Seg. P.r.emio Fixo sobr'e a.cc.id. 

Trab. 
A. 1 de :l\forç.o d ·e 1899. 
D. 2 de !Março de 1899 - 1Com. Con~. Sup. Acc. Tr:n. 
•lJ. 10 áe Março de 18\19 - ldefü. 
L. ·24 de Abrll de 1899 - iEsl. C. N. A. ao:. Ac·1.;. 'lr. n. 30 de Junho -de 1899 - 1C. iN. A. . 
tD. 27 de Abril de 1900 - B ' rtende· aos Acc. Tr .. Agrkola e se. 

guro mixiJo. 
A. 10 de Outubm d·e 1900 - Modi!f. 1Conselho Gonsultivv .. 
A. 10 de 1Mai<0 de 1902 - Idem. 
A. 1'9 de !Maio de 1902 - Idem. 
L. 31 de Maio de 1903. 
!D. 8 de Setembro de 1904 - IMlodifka a tarifa. 
L. 2 de !Maio de 1906 - tComstitue delegados. 
D. 27 de D·ezembro de 1906 - D'à o typo d0s Estatutos d0s Syn~ 

dicatos de IGarant. 
D. 28 de Dez1embro ·d·e 1.906 - DeiJ.eg. das Caix1as A. O. M .. 
D. 17 de Janeiro· de 1907 - rModif. tarifas. 
D. 18 de rFev·ereiro de 1907 - Estende a todas as explora~õ~ & 

art. 5º da lei de 12 de Abril de 1906. 
D. 9 de Março de 1907 - .conde. pag. •C. A. 
IL. 10 de Julho de 19·07 - Alt. cond. C.· 'N. A. e C. 1'. Rétro. 
L. 31 de l))ezembro de 1:907 - Orçamentos. 
'L. 20 de !Março de 190-8. 
L. 14 de !Abril de 1908. 
L. 29 de il\faio ele 1909 - Modif. quota das tarifa~ . 
D. 11 de Junho de 190.9 - Miodi·f. quota das tarifas. 
D. 11 de Junho de 190.9 - Pror. pra~o non patenl'és. 
L. ·5 de IA1bril de l91 O - C. lletr. Ouvr. et paysa.ns. 
L. 16· de Julho de 1910. 
D. 24 de :Miarç.o ·de 1910 - Reg. sur l'art L. 5 de IA:.bril de- HllO. 

Hetr. Ouvr. 
L. 27 d·e Mia•r90 de 1911.1 - Modiif. l'ar0t. 7 de la L. dJu 20 Juin 

1886. Vieil. IM'a . 
D. 13 de .Julho de 1911 - J3udget4Alocation au::\ ·commune~. · 
L.· 27 de :Março de 1912 - Budget ;Franq. postal e outras van-

tagens segura-dr0 francezes. 
L. 13 de Março de 1912 - M:>roga art. 2º, § 2', rL. 26 de Ju-

·nho de 1886. · 
L. 11 de Julho de 19'12. 
D. 19 de Julho de 1'9.12. 
L. 6 de Agosto de 1912. 

" 
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L. 13 de Dezembro de 1912 - Prav.o aos nào paten lea<.Io~ .. 
L. 25 de Fev.ereiro de 1914 - Modif. L. 29 de Juu. 1894. 

.... 'D. 31 de Março de 1914 - Eleiç. 1C. Ant . iR•étrait .des mineurs. 
D. 23 de Julho de 19'14-iModif. L. 29 Jul. 1·904. 
D. 13 de Julho de 1'!114, segundo - Rétrait Ouvr, 
iD. 2·6 de Outubro de 1914. · 
L. 5 de Juniho de 1'915 - Livret. cl 'assur. 1Soóale. .Mod ;f. 

C. N. Ass. 
L :- 17 ele u\:gosto de 19.15 - Estende os benelfi cios C . N. Re~ 

traites Agent. 1Ad. 
L . 1'8 de '.Dezemibro de 1915. 

·.· 1J. 22 de !Dezembro de 1915 --'- Tarif. pOISr!:ae·s. 1C s · Rétrait 
Ouv. et tPaysan. . 

L. 25 ·de iDe·zembro ele 1915 - Alarga. as condições das rent·es 
viagéres. 

1>. 2 de FevereiTo de 1916 - T.ar1fas postaes. 
L. !5 de F·evereir.o ·de 1'916 - IM'odilf. D. 2·5 de Março d.e lfft.1. 

. .. I> . 12 de IMarç-o de 19116 - Subvenções aos "B.ureaux d·t iPla-
~ément ·gratuits". · · 

D, 31 de :Maio de 19H> - Emolumentos para escrivães. percepç. 
C. N. IR. O. P. 

,lJ. 27 de 1Março de; 1917 -~ iDeroga IJ sobre subvençÔe-~· ao~ 
"Bur. de IPlacem. ". 

L. 1t8 de Julho ·de 1917 - •Exonera de sello e r·egistrc Ooc C. 
N. R . O . et :P . . 

D. 31 de Ag'osto de 1917 - <Completa subvenções aos. "Bur. 
dé plaicements". 

D. 1<'! de üutubro de 11917 - Idem. 
L. 7 ·.de IMlaio· d·e ·1·918. - 1D;is1peimsa de contribuições regiões 

invadidas. 
iL. 7 de Nov·embro d ·e 1917 - Facil. "'Pfaceroents". Ass. Acc . 

Tuav. · 
· ·J_, .· .1.8 de D.ezembrn ·de 19>11 - Novo período "N 011 patenté,51". 

rD. 4 de ,AlbrH ·de ,1918 - ModH. L "•créant la .C. A. ·<R O. 
l\fin". 

L. 5 de Agosto ·de 1918 - Modif. 1C. N. R. V1eil. 
L. 123 de :Novemhro de 1918 - Modiif. l'art. 4°, IL. 2•5 rfev. 19H. 

J... 20 de i>ezembro de 1918 - !Port. IRé.glem . mod.if. ·, ~ 5\ 
art. 1 º, !L. 5 de iMaio de 1'9-1 O. 

D. 26 d.e Dezembro de 1918 - lPort. Réglem- rC. N. rR. VieH. 
iD. 8de 1Março de 19119 -Mod'irf. ID. 1'3 de Ju1ho de 1914. 

,\ · 'L. 2'9 d!' ·Março de 19,19 - Alocação silppiem . aos mineiros rP-· 
tirados. 
'' · D. 1'6 de !Maio de 1919 - 1Port. Réglem. Livret. Ass. e modH. 
L . •e. N. Ass. Decés . 

. D . 7 de .Junho de 1919 - Modif. as subvenções aos ''Bureaux 
· doe ip 1acem " . · 

De 10 de .Agosto de 1919 - Idem . 
. L. 17 de üututbro d·e 191~ - 1Modi;f. a~ custas nos Acc. · Tr , & 

carga do e~p]or. 
L. 1'8 de üutubr.o de 1'919 - Constituiç. Fund. Gararnrt. 
L. 25 de Ouh1bro ele 1919 - Estende a garant. dos Acc. Trat,. 

ás Moiestias fProlfissionaes. 
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D. rn de Novembi:o ·de 191'9 - Relativo á 1Co1nmissáo .Superior: , 
E estas sã-o as que enco·ntrei, e1,1tando certo, como estou, de que : 

haverá outros decretos, leis, arretés ministériels, .circulaires, i·ntcr-
pretatlon:-. " mai~ fórma::s oom qu~ a burocracia .franceza a!lera leis, 
direitos, vantagem~, etc. 
· E' uma ..floresrta 'inestricavel .para gozo da chicana e da jurispru 

dencia, ·que varia constantemente, fixand-0-se evidente .difficulda'cle. 
Em todo o caso, as 'Providencias, .que foram assentadas syste-· 

rhaticamente na legis1ação allemã, desd·e o prirneir·o momento - só 
se tendo desenv-0lvid·o depois - entraram para a legislação esitra-· 
vagante .france·za, de modo que a previdencia s-ocial hoje integra to-
das as classes e admitte todas as •fórmas contemporaneas - tei'ído 
ad·quirido uma grande efastkidade, apezar dos moldes cein.tral1s1as 
da legislação social 1franceza. 

Da espessa floresta ·destacarei que: 
A FtaJm9a m:a•ntém va.rias caixas para s.occo11ro de obreiros e· em-

pregados, por 1neio de seguro, asi,1egurando a velhic·e, a molestia e . n. 
invalidez, a morte e os acddenles de trabalho, mantendo ·para cad(t 
caso uma caixa is·ofada, .geridas quasi todas pela Caixa Gernl de De· 
positos e •Consignações. • · 

As .ct:uas .caix•as fundadas rpela ki de 11 d.e J1ulho ·de 18186 mantêm-
s-e até · hoje, .com ampHaçõe& e modiificaçõe~ - inã10 cssenciaes; 

Que, dentre estas, salienta-se a autorização para seguro!'> mixto~· 
dada ·á caixa de seguro1~ por morte~ 

Que a Caixa iNacionai de '"Rétraites pour la Vieillesse" tambemi 
foi 1autoriz•adla a rea1li~ar segrnr101s rnixtos; 

Que a ICa'ixa iNado·naI para seguro dos accidentes do trabalho 
p•el"mitte nas duas .fórrnas - seguro mutuo ou a premio .fixo '_ quer 
o seguro individual, quer o coll~cfivo 'PUiblico e particular; 

Que, depio-is. da primeira fól'mula rígida, innumerai'' alteraçõe,, . 
foram 111tro·duzi.das, que permittem uma :grand·e variedade na extein·· 
são e intensidade da garantia o'fferedda pelo segu.ro; 

Que .a intervenção governamental nas administrações, realizand·~,. 
uti1l contrôl1e, retar.d;ou de muito .realizações •em m1a1teria de 1fónnas 
varias de seguros das quaes os operaria~ allemãe1s1 fkararn Jogo .de 
posse; 

Que hoje o se,guro gara1nte não só os obreiros ·como a mmtas ott-
tras classeJs1, ·quer l,iberaes, quer de ·emprega·clos e ,funccionarios pu· 
bJi.c.os te1nd10 se .g.e1n1eTaHzado larga1men.te; 

Que a prudencia lfranceza base·ia sempre os premios e as pen-
sões e outro11 ibenefióos nas tabellas relativas a cada typo e em ta-
tifa1s1 de grande probabilidade . 

O Co1mgresso Nacional resolve: 
Art. 1.º Fica i·nstituido o ii)e.partame1Jt.o Geral d-0 Seguro Socfat. 

cujo fim é a gestã·o SU'Perior do seguro elos operarias nos ·casos de; 
molestia, invali·dez, accidentes, deso-ccupaçã.o .forçada, velhice. 

§ Co·nstitne sie.cção ·aut<ono·m:a/ do Ministerio da AgiricuH:ura, 
Iindustrfa •P 1Commerci:o. 

§ Terá um director nomeado pelo Presidente da Republica 
e os ·empregado,,, necessario'S á sua gestão, conforme o regulamento 
que ,fôr expedido, e um conselho superior composto de 21 me·mbroc;, 
dos ·qua·es dous serão Deputados, designad.os pela iCamara respediva, 
dous Senadores, idem; um membro desigimacto pela As1~1ociação Com-
mercial do Rio de Janeiro; um pelo Centro Industrial do Ri.o de 
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Janeiro; um pela :Federação das Associações Gommerdaes do Bra-
.sil; um funccionario do Ministeri-o da :Fazenda,- des-ignado pelo re-
spectiv-o Ministro; um designado pelo Minister-io d·a Viação e Obra-s · 
Publicas; seis represemfantes de associações operarias legalmente or-
ganizadas; um actuari.o designado p·elas !Companhias de Seguro d~ 
Vida do Brai~:il; um aetuario designado pelo Ministerio da Faz.encla: . 
u:-n membro designado em conjuncto pelas Sociedades t:o.o-perativa$ 
bras-ileiras, o director -em -conjuncto pelas Sociedad·es tCooperativa!> 
brasileiras ; o -director do Departamento N aci:o-nal do Traba1ho; o 
che.fe da secção -de 1Estatistica d-o 1Mi1wisterio da Agricultura; um en-
genheiro designado pela \Inspectoria :Geral de E1s1radas d.e Ferro Fe-
dena-es, um ... 

§ Este Conselho .Superior tomavá conhecimento de todas a~ 
questões relativas a: 

:Seguro operaria; 
Tabellas de mortalidade; 
Taxas de seguros; 
iPremios de seguro; · 
Estatis.tic:a -d e moiestias, inrv'ailid-ez, acd,de·ntes, v-e.Jhioe, de·sio:ocupa-

ção e reservas mathematicas das associaç,õ·es -de se•guro operaria, no 
Brasi'l e no estrangeiro. · 

Alterações de premi os (que serão revistos todos 01s1 annos C()lll-
forme as estat'sticas de sinistros occorridos); 

Or-ganizaçã10- das asso:ciações· t:l-e seguro operario no 1Brasll e n1-1 

estrangeiro, principalmente na Amerlca. 
iDará !fundamentado parecer sobre todas as questões que lhe fo .. 

rem submettidas ou pelo diredor do Departamento ou por qualquer 
associação de seguro üperario. Deste parecer um exemplar será Te-
mettido ao director d-o iDepartamein.to ·e outros dOUiS' à -Camara e ao 
Senado Federal. 

Os dous· actuari-os vencerão o ül'denado annua: de t2 :000$ e :.. 
gratificação de 6 :000$ e servirá-o ao crilerio ·do !Presidente da Re-
publica, emquanto bem servirem. 

üs demais membros do •conselho sã:o designados por dou!. annos, 
podendo ser reconduzidn '1, mas in•ão percebem ven ci mentos sinão - o~ 
que ve:n.c·em nas suas 1re1p1ártições d.e .que tiv•er·em sido r<e1quis1itados. 

cArt. 2. 0 :O 1Departamento terá quatro secções: 
Uma ·do seguro SO'bre doenças, invalirlez e velhice; 
·Urna do seguro sobre a-ccidente·s; 
Uma d-o· seguro 1o:obre morte de op·erarios; 
Uma de expediente geral. 
Art. 3.õ O Departamento terá constitui.das -- annexa~ a cada 

secção ci1rico :Caixas Geraes de Segurns: · 
Uma rle seguro contra as ·d.oenças; 
Duas d•e seguro contra accid~ntes ele trabalho; 
Urna de seguros ·contra .a morte. 
§ Esta:~1 ICaixas serão autonomas, lend-o cada qual !!Ua escl'J. 

pturação separada, •hem •como todo o serviçc de recebimento I' pa-
gamento inde-pendentes. 

•Caixa Nacion::d de Seguro -coirtra as doenças: 
Art. E' abrigatorio para todo o salar ;ado, que -ganhar menos 

de 3 :000$ annuaes, o se-guro contra f!S mo1e~ti as <doenças) . 
Tona a p·ess•oa a ue -n:a P.:ar salari10 'ª ·outrem, d:e quallcrueir i1da·de, 

51exo, desde que não ultrapas!le de duzentos e Cincoenta mil réis 
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rnensaes, deverá pre-valecer no morne1nto de pagar - 1 112 a 2 %, da 
importancia do salarfo . A' ·quantia assim arrecadada juntará, de seu 
bolso, outra igual, e á totalidade dará entrada ou na Caixa ~acional 
de Seguro Contra as -Doenças, ou na Caixa Local Municipal, ou n-a 
Caixa da ·Fabrica ou em uma !Sociedade doe Seguro, que opere em 
Seguro Comtra as üoenças. 

Si o salario 3:á fôr segurado de alguma associação . de Segure 
Oontra as Doenças e a indicar, nella faiiá o pagamento o pagador 
de salario, da quantia r·eferida. 

' o' patrão, ·que desconta.r ao salariado mais ·do que a percentagem 
- 1 112 a 2 %, sobre o salario pa1go, ou entrar de seu bolso com 
uma cotização menor cLo· que a pa•ga pelo salariado, incorrerá na 
rp.ulta de vinte vez·es a cotização total, ·que dever.á ter i1111s.cri-pto m1 
Caixa em nome do salariado.. , 

rEsta multa será cobrada executivamente, como divida liquida 
federal, servindo de documento o cert i1ficad.o do ins•pector da l:aixa 
Nacional de Segur.o Contra as Dnenças, e entrará, como renda, par,•. 
a Caix:a Nacfo•nal d·e Segur.ois Contm as [Doenças. 

As emprezas industriaes -0u commerciaes poderão fazer a ·en-
trada d·as cotizações collectivamente, por seus sa:lariados, desde que 
de:Si•gin•em · pefos no!Ines e caraicteristicos ·C~ad1a um do•s s·egurádos es-
pecificando a quota de cada qual. 

, Todo o ·serviço de c.ollect.a,_ · es·cripturação interna,' remessa á~ 
caixas ·corre por conta · d·o patrão, •que, a esse titulo, nada pod·erú 
descontar do empregado, sob pe1n1a de multa de vime vezes o valor 
da quantia cobrada indevidamente, nos termos da multa acima. 

O patrão ·que nâ·o segurar o empregado obrigado ao Seguro Con· 
tr:a· ias Do.ençias em urr:a d·as caixas menc.ilo:nadas, d·entro de 24 hora-s ·da 
entrada -em serviço do· empregado, fazendo neste prazo a commu-
nicaÇão e ef.fectuando o pagamento 24 horas depots de pago o sa-
lario, pagará á Caixa Na·cional de Seguros .Contra as Doenças 5 % 
de todo o salarii0 que houver pa1go ria resipectiva semana ao seu ope-
raria. 

Da Caixa Naciollla/ de Segnros Gontra as Doenças: 

A-rt. Fica 'instituida na Capita1 da 1Re.publica a ·Caixa Na 
ciom.d de 'Seguros contra as Doenças. 

Serã g.eriida p•eila secçã·o ·d·'o D·eparta·ine1núo Niadonal d·e Segur~s 
Operado, que se occupará do se·guro contra a doença, tendo e~cn
pturação sua' e .caixa autonoma. 

Alimentam a caixa: 

a) as cotizações obrigator'ias ou volumitarias dos segurados OOH· 
tra doenças; · 

b) as subvenções da runião, das mu:iicipalidades e_ dos• Estados, 
que na caixa se·gurarem os seus e·mpregados, obrigatoriamente ou 
não· 

. ; 'e) as d.oações e legados; 
d) as multas por inlfracções a esta lei e 1~ ,eus regulamentos; 

· e) as rendas provenientes da applicação das reservas technica:o. 
da caixa; i 
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f) quaesquet' rem·dimentos ode capitaes empregados · occasional ou . 
permanentemente ·pela caixa. 

Os 1~·egurados da caixa pa1garã•o metade da cotização que lhe~ 
fór attrfüuida pelo .Conse'lho Superior, .devendo a outra parte ser 
paga pelo m'lllnkipi-0, si fôr .empr.egaod-0 · 1111J.1111iciipa'1; p•e1o !Estado, s·i 
fôr .empr·egado •es:ta dual, e p el'a União, si 1fôr· .emp·re·g·ado l:ied·e11a.I, 0 u d•e 
em preza administrada ·pela !União. 

Os segurados da rcaixa pagarã-0 um terço da 00otização, si forern 
emprega.d•os de industria privada, devendo a cotização ser comple-
tada, um ·terço pe1o ·patrão e um terço pela União. 

Todo o operari.o - olbrigado ao ,Seguro 1Comtra (()oenças - po-
detiá 1~ 1egurar-se ·na Caixa Nacional ·do 'Se.guro Contra as Doenças. 

Para isto ·deverá elle ou -0 patrão communkar ã Secçã·o do De,.... 
parlamento. onde está ernprega·do, ·quanfo gar1ha, onde funcdona o 
estabelecimento em que esta trabalham do. 

Esta comrnunicação deverá ser feita á Secção do 1Departamentc,, 
que funccionar no focal mais proximo ao lagar onde trabalhar o 
operaria. 

Não havendo delegação local, as a•gencias do Correio deverã ... 
r ecetber ·e ·encaminhar a cO'mmunicação e sellar a caderneta,. que for· 
nec•t>T·em ao S·egurado cio:m o ·s•ell-0 Í ·gUia~ á ·cotizmçãio !f.eit.a .p-0.r ehl'a. 

Para isto haverá em todas as agencias do Correio da iRepuhli-
ca · cad•er·n•eta·s e ·S•elJ.os f.mn.ec.itd1os .pe1d U.eipar.tamenrt-0, tendo ·as •oa-
dernetas o numero de casas correspond·entes a um anno de semanas. 
e os sellos dos va'Iores correspo·ndeintes ·ás cotizações pela Secçãe. 
do Depa·rtamento . 

. As 1cadernetas serão lforneci•das gratuitamente e os sellos serão 
c;omprados pel.a. portador da contribuição no momento d.e sellar a 
caderneta, sendo inutiliza.das p ela .d·ata que póde ser em carimbo. 

Quando a c-0tização fôr paga pelo segurado, sem 'C[ue o patrão 
a compkte em 24 horas, lficar•á este suij.eifo 3 multa {fe vinte vezes 
a cotização total vemdda. A móra se o·pera pelo decurso de 24 horas . 
depois do ·pa.gamento do salario ao segurado. 

A~. agencias do .CoTrei,o prestarão contas das cotizações, que d·e~ 
vem ser remettidas diariamente ao representante •do· Departamento 
na c apital do Estado em que funccionar a agencfa. 

As coti:oações 1p•or Esfad·os .e mrunici'Pi·o1s s•erã:o .caku.Ja1das ·e ·cio·r-
rigidas de dous em dous anm:os pelo 1Const:lho .Superior salvo evi-
dencia de nece1s1sidade de ·correcções, caso em que serào feitas den-
tro de seis mezes. 

O !Governo Fed•er·al ex•pedirá , d·entro ·el e d1o'lts: ·mezes, o regula-
mento ·de administraçã10 da •Caixa de Seguro ·Contra as [)oenças; ~. 
caso o não faça, o Presidente da LRepublica respond.erá civilmem.t<:\ 
p-0r todos os socco1Tos de que n eces.sitarem 0 ~1 -0perarios durante a 
delonga, tend.a. quaHdade para cobral-os quaesquer syndicatos obrei-
ros que t enham personalidade jurid1ca. 

No regulamento se attende:rá a que a caixa fi.que organizada 
corno uma empreza de seguro, calculaclas as cotizações pelo ·rystema 
da mutualidade, com tabenas .sdenti1ficameint.e· or·g:ani.zadas lde ac-
côrdo · c om o calculo das pM>babilidades (systema Lefebvre), baseada 
nas · estatisticas, com r eservais' mathematicas organizadas pelo!> actua-
rios e approvadas pelo <ConseJ.lfo Superi-0r do Departamento . 
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A autonomia da Caixa será oompleta em materia de giro, appÍi· 

cação dos saldos e reservas, administração, escripturaçào, cobrança 
de c·otizações, multais, e quaesquer outras receitas, ou operações. 

1A caixa ·além: das · fôrmas ordinarias de seguro contra molestial. 
em favor do·s obrigados ao seguro, poderá .Instituir - com tabellas 
dif!ferenciaes - outras fórmas de se.guros contra doenças1, com c;lixa 
e ·escripturaçâo separadas. 

Das caixas locaes ou municipaes 

~rt. Qual'quer mm icipa!idade pó de estabelecer por sJ ou por 
sociedade que organizar, uma rCaixa Local de Seguro contra as 
DoenÇaJSI . 

Cada caixa dev.erá ser organizada de modo que nella s6 entrem 
as pessoas agrupadas . ha mesma priolfissão. 

· Só poderá s·er .organizada ·entre pessoas que trabalhem em in-
dustrfas dilf'f·erentes, quando na localidade nã10 houver 200 pessoas 
trabalhando na roes.ma industria · ou comme'l'cio, .e todos estiverem de 
itccôrdo. ' 

·Cada municipalidade poderá juntar á caixa local existente se" 
guradio·s de outras prOlfissões, .que não tiverem caixa - si os r :sco?s 
nã10 ,f101rem tota•l:rnente rheter<>geneos. 

Os ramos ele tra:balho ·de·vem· ser exipres·sos m,os estatuto:s1. 
Os Í!üeressa·dos tornam-se me;mbros da caixa local, desde a e·n-

trada em serviç.o e communicação, 1que lfiz.erem á caixa de ter icome-
çado a tra:balhar, .sialvo si •pe:l'tenoe~·em á .caixa d.a ltahrka •OU ,á ·da sua 
corporação. · 

Os ·não .obrÍ'gados a ·seguro ·contra as doenças podem filiar-se á 
caixa local da sua ·profissfo, embora seus ordenados vão até 6: 000$, 
mediante requerimei1üo, que "prov·e .a p1,ofissão .d.e operarJ.o e pa~uem 
60$ de direito de entrada, que ·póde ser pago em duas preistações, 
com intervallo de dous mezes. 

O segUJrado só t em dh.,eito aos so1ocorros :depo.is de oito· semam:as 
de ter entrado para a ·Caixa local, estando pagas as cotizações. 

rSi precis·ar de .rnccorro antes deste prazo, este correrá por conta 
do lp·atrào, ique .poderiá, no entanto, contra1ctar c•om •a caixa um seguro 
c,ol:Iectivo para os ·cas:O.s S·emelihantes, mesmo ·que seja u.ma adminis-
tração d·e naturez:o. muindcipal, estadual ou federal. 

Os socc.01riros 001mpPehendem: 
No começo ·da ·doença, tratamento medico, fornecim ento de todo~ 

qs meios therapeutic01s1, ainda os operatorios ·e hos.pifalares, durante 
uma seman·a. 
· No cas.o de in.capadd·a.d·e .de traba1ltb.to ·por d<>en.ç•a, depois do pe-

ríodo .de esip·erra (umai semam•a), a caixa loc·al pa1gará ao segurado 
doente uma quantia jgual á metade do .safa1r.iJo méldio de um j•o•rina-
J.eiro na localidade . 

Este paga;rnento durará por trez·e semanas completas. 
iO soccorro será pago semànalmente e a caixa mandal-o-ha levar 

ao domicilio do segurado. 
iAls1 pessoas não obriga·das ai() seguro, que s.e filiarem á caixa só 

e-nt'rarão a gosar ·do soccorro 1:t semana;; depois d·e pago o direito de 
eintrada. 

- Não teem direito ao soccorro os segurados que contrahirem vo~· 
ltmtariamente ·n:olestías por uso immodera•do de ·a'lcoolicos e f ermen-
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tatl·os, intoxicantes, intemperança ·provada, lutas c•orporaes,- ri:x:a, con-
flicto1s1, etc., a ju1zu da directona confirma.do pela assembléa geral. 

Os ·que receberem soccmTo da caixa local ·por trez·e semanas -'-
seguidas ou nâ·o, d.em:tro ·de um exercicio, so n<0· ·exer·clcw seguinte 
pod·erão gosar de novo soc·corr.o, se 1quites. 

rOs soccorros p·ecu11iari·os - desde que a ·caixa .ou a munici.pa.Ji-
dade tenha ~01taibelecinrnnto hospitalar convenientemente montado --
poderão ser :mbstitui•dos pela huspital1zaça.o do segurado. · 

Caixas locaes 

As caixas lncaes podem, e:m certos casos, soccorr.er os membro~ 
da 'famiHa do 1seguradio - na·o o:brigadas a seguro - que vivam a 
expemsas do mesmo, desde •que elle pague um supp1emento da cotiza-
ção, que será .estabelecido entre :w e 30 °\º ·da cotização pessoal, por 
elle •pa.ga. 

!Salvo caso de inadiavel ur.gencia do soccorro, as .caixas locaes 
só pagarão s•o·cco1To prestado n ais• pharmacias e pelos profissionaeii 
por ellas designados. 

ü salario médio dos jornaleiros em cada localidade terá r,or base 
o j.ornal pago •pela rnuniélpaUdade aos seus ·empregados, comparado 
ao que •no rnes.mo local pagar o !Estado ou a União, sendo ap·plicado 
áill mulheres e aos apre1n!dizes. 

:As cotizações dos seigurndos serão de 2 1 \2. a 4 % do salario 
contractado, •send·o metade -da cotização pa·ga pelo empregado e me-
tade 1p•elo pratrã·o, rr.as t1o·da insc·riipta, -na caderneta d101 saiJ.ariado, em 
i..eu 11omto . 

A municipalidade encarrega~5e da administração gratuita ·d•a 
ca:xa, 1que ter!á como ·gestores ·o presidente da mlinicipahdade local 
um operaria e um pagador de 1salarios, eleitos pela assem:bléa getal 
dos segurados, 1que lfunocilornará na 1c•asa do rn!llnici;pin. 

Quando os itundos •da caixa 11âo bastarem, a municipalidade en-
tram com as ·quantias nec·essarias, para o que poderá lançar uma pe-
,quena <tax!a ·de socco1rrü .o,perari•o, su1p·p~·emental!' aos impostos muni-
cipa.es .de patentes. 

1Estas caixas, ·como todas as outras, estão suj-eHas á fis.caaização 
comp1leta dos in·sp1ectores da •Caix1a Nacional- de· Sie:gurn Co•n1tra il}oen-
\;:O.S, os qua·es poderão instituir deva1$sa comp'leta so'bre .escripturaç·ão, 
documentos, caix·a, soc·corros e todas as 10.perações da caixa. 

Si nos primeiros ·doze mezes se verificar a 'insuffidenc1a das 
c·otizações, poderão ellai' ' ser augmentadas até 4 %, mediante autori-
zação do inspector; ou dimim:uindo o S•O·ccorro até constituição de re-
serv:.s •ba'.stant·es. 

Os excede·ntes das receitas, saldos, serão retidos, co'llocados, pri-
meiro, na .Caixa Economica :L.ocal e depoí1s1 em titulas •de empre·stimus 
da mmücipalid.ade l1ocal, d·o Estado ou da Uniã·o, para constituirem 
a reserva technica d.a caixa. 

Quarenta por cento destes fundos tambe,m poderão ser emprega-
dos .em titullos hypütheca.rios ide em1p.rez.a.s ·de CüITTstrucçáo de casas, 
usy lr1~, ou lhospltae1s•. •para ope·rarios, dentro do perímetro da munici-
palidade .ond·e funccionar a caixa. 

Hav·endo ·excedentes, a ·cotização poderá baixar ele 1 J2 %, a jmio 
da assemllléa, p{ir pro·postn <la dir.ectoria, ou mediante repres.enta-
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ção de :.l::> seglH·a·ao,,, por deliberação da Secção ao Departamento Na· 
cHnial e.to S·egurl() Operar-ia. 

Os segurados, embora deixem os1 empregos, 1que exerciam quan-
d·() se seguraram, e m:ão vão para outros em ·que seja obrigatorio o 
seguru, poden1 continuar a contribmr, tendo direito aos soccorros. 

Varias mu·nicipalidad:e·s po-dem reumr...,se .para ·consutmr uma 
Ca-ixa ·Local de .Seguro Contra as D-oença1~1, desde que incluam em 
seus estatutos as regras d'esta lei, si a população obngacla ao seguro 
em uma só rnã-o bastar pa.ra mante.r uma caixa is-ofac1a. 

lPara isto car-ece de auto·rização do J)epar-tamemrto. 
•Constituida neste1s1 termos uma caixa, a sua dissolução .o•pera-·sto 

des·de que u:ma d·as· municip.aJtda.des associa.das. ·coinstitua cai:xia sua ·e 
nestes ·!Jer-m-os 01ffici.e ao Departamento, passando -ois· segurados da Jo-
carlMade •que formar nova .caixa -a peirtencer 'ª esta obr.igatori•amente. 

As caixas lio·caes poderão augmentar os prazos de soccorro, a 
quantia da i-ndemmzaçâo, varian·d-o as c-ombinações dos co1ntracto:o, 
desde ,que ois seg,ura:dios ·elevem vo-luntariameinte as suas c·orf:izações, 
ooin1forme as tabeillas de ·premi·os -o;r-g·anizadais por actuados, de a.e· 
côrdo com as -observanões estatuidas e os calculas technic-os appro-
vados pelo Departamento Nacion·al d1e Seguro :Siocial, man-tidas as· re-
servas mathematicas. 

!A.' mulher &_egurada, por ocea!.ião do parto, as Caixas Lo·caes 
pagarã·o cinco SJemanas de sala1rdo médio -dos j.ornaleiros locae.s, 
e os patrcies -0utr-o tanto in<lependente de traalho e v1ontade da par-
lUHente. 

Este s-occorro poder.à ser substitui:do .p-ela internaçáo na mater-
nidade J.ocaJ Ô·a mum11c1pal1dacle que a tive:r . 

.Poderá tambem, na parte .da 1Caixa, ser .augmentado por con vençao 
entre a Caixa ·e a segurada . 

.Estes if·avo·res .pod·em seir ·extens~·v·os á mulher d10 segurado (ca-
.. ada ou não - desde que viva as suas expensas), que não fôr segu-
rada - o'hrigatoria ou não - desde que :Cl .segurado tenha pa•go uma 
taxd .s11pp1enN::ntar, colllY.orme as tabellas organizadas, durante os dous 
mezes anteriores ao- .parto. 

!Por morte de mulher ·OU lfi'lho ·menor, ·que vives·se dentro da ·eco-
nomia do •s•egurado, poderá a Caixa pagar uma 1ndemnização fune-
raria, que s·erâ prefixa•c1a, n-o-s termos das ta.bellas organizadas pelo 
Departamento, desde que 'º segurado pague a cotização para isto es-
tabelecida, n-o-si dous mezes anterior.es ao fallecimento. 

A <.:aixa ·Local, nem por unam.imid1ade de votos dos segurados, 
nem por oulf:ra fórma qud.lquer, poderá a•pplicar fundos sociaes, ren-
das ou res·ervas, a soccorros a viuvas, invalidos -ou ·Ol'phãos nao a-~~ 
sociados da Ca·ix.a nem; fóra do•s motivos -expressamente incluido~ 
nesta lei. 

Quam:do em um.a 1Caixa forem admittidos segurados de diversos 
riscos, pó-de a dire·cção estahelecer uma eotização d-irf.ferente para 
oa•da dass•e, .confo!'me o ris:co, media•nte obse-rvações •est-atiisticas e 
li entro das tabdlas .orgar11za•ctas pelo IDepartamento. 

'Os •estatutos de cada caixa deverão ser ap·provados pelo a·~sem
Méa geral dos pri.melros 1UIJ s·oc1os fundadores, por maioria abso-
luta e devem cont·er: 

as classes dais• pessoas admittid.as; 
a natureza e extensão dos s-occorros; 

i..·. ·. 
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a taxa das •c·ot1zaçóes, marcando ma·ximo e . mi1nJJ110. 
a fórma de niome.ar a direcção; 
as attrtbu1çues desta; a COIDipOsição e C•Onvocação das assembléas; 
o modo d:e -deliberar; · 
a fórma d·e guardar os hav·eres sociaes, a applicaçao das re.~erva;. 

" as fórmas de segur·os adoipitadas; 
o proceS>~'º d.e mod~fücação dos -estatutos; 
a 'forma d1e apresenta.ça,.o dias contas annuas, sua veriUcaçãu . e 

ap•provação. 
Uevem s:er 'S'llú·eHos a. apprnvaçifo do IDepartament:o Nacional, o 

qúal, dentro de sessenta dias, rtel~o-ha ap1provad.o, só ·poctem:do recu~ar 
at>·pr-OivaÇãio •e .exigir •aJternções .para 101s ·ada'.pta1r a esta .J.ei. 

· · As caixas locaes de di·arisfas, operari.os e quaesquf!r outrais já 
estabelecidas -no terrHorfo ·da Uniáo, d1everã.o, dentro de sessenta dias 
desta Iei, incor.poral'em-<Se ao· r-egimen ·desta, sob pena de serem li-
quidad·as pelio Deip.artarnento Nacional do \Seguro, m10s termos . dos seus 
estatutos. l · · 

. · As caixas locaes têm persoonalidade juridfoa adquirida pelo s:m- · 
pole:; deposito dos estatutos na secção do Departamento e pubHca,ç.ão no 
Diario Off ici-al, forleral, 'OU no Jornal 1que JH.l'bHcar o expedi.ente do 
üov-erno esitiaictuoai "' tfuc perteuce1· .i mLviHcl-1Jall·c1ac1e onde se ·fundar a 
caixa·; ·e todos os sieus bens . respon-d.ern, pela.s obri•gações c·ontrahi_das. 

Os o!brigados ao seguro, ·que p1,o·varem ter pago direito de entra-
lia ém outra caixa local, de ,fabrica ou de corporaçã-o, ficam exon·e-
r.ados de pagar direit0is. ·de ·e-ntrada (mas os a:dherentes, não· .funda-
dores, pag.ai' ão 30$ para admissão, o que poderão -cumprir em tres 
prestações me·nsaes) s.i da sahida de uina caixa e a entrada em outro 
rião ;;rndearem quatro ·s•eim.anas completas. 

Os -que interromperem as cotizações, par força do serviço militar, ló.go qu_e acal:iàrem este ·e· retomarem seus serviços profis.sionaes, es-
tao, logo que o ·coinmunical'em, readmittidos na tCaha com .. to-dos os 
onus e vantagens. Tamiben1 pode1m fai·s1crever-se em outr.a·- ·éaixa, 
c·aso retomem o -~erviç·o, em outr.a munic·ipaüdade, ·e, dem.tro do prazo 
acima, estão dispensados :ae nov.o dir-eito de entrada. . 
· · ' Os fundadores só pagam a meta1d,e dos direitos de entrada. . 

A falta de pagamento de cotização por duas s0emanas1 suspende u 
direito ao socci0rro . · · ' 

·s.1 eUe ocoorr.er por culpa elo ·patrao, p-or sua co11•ta correrá a to-
talidade ·do soccoáo, .e pagará a multa ·d·e v inte. vezes a cotizaçào á 
Caixa Nacional ide S.eguro Contra as Doenças. 

A faltá de p·agamentos por seis semana.s ·consecutivas, »•em c::1tts11 
jusfüicada pr·évíamente determina mec<irii-camente 'ª exclusão do s·~
·gurado, mas, si .a culpa lf.or do patrãio-, teriá elle de repôr :o segurijd·o 
na sua condição anterior, pagando o 1n1ovo dir-eito de entrad·a e. as 
cotizaçõe!'l atra7-adas. 

A .fa'lta -de iiagamento, p-or desoccupaçã.o compulsaria, exonerr: 
o s·eguraido da -obr:iigação de pagar duraI).·te o tempo ·qtre ··não p-ei:eebei; 
sal:afi.o, mas deverá s.er communicada pelo patrão e pelo s.egurado, 
pena par.a o :pr-imeiro de conti111uar a pagar a totalidade da contri-
buição, 'e para o seguraclo de -per·da do direito de süccorro. 

!Qs segurados, ·que ·s-ç aus·entare:m ido Brasil, dur.ante a au~1en
cla, perderão o d.freito ao saccorr-o e, si communical'em a auseh-
cia, ficarão licenciados até o regresso 1á Republica. 
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As reservas technicas das 1Caixas 1Locae.s. deverão ser r.ealizacta::i 
conforme .as taheUas e calctil1os das Companhias de Se.guros, peI011 
actuarios do f[)epartamen<l.o de Seguro. Em1quamto náo tiverem ·attingi-
do a essa somma relativa a 15 % das cotizações devem ser retidos e at-
trfüuidos a eró1sie furndo de garantia. 
' Quando as receitas nã·o bastar.em para os süccorros, apezar dffs 
ad·eantamentos ·dias munidpalidades, a directoria póde augmentar :as 
cotizações ou ·dfan.inuir o soccorr·o temp·Or·ariamente, communicando 
a ·deliberação á aissemlb'Ma g·eral. 

As funcções ·dos ·dfrector·es sã.o <gratuitas, mas .quando o fundo de 
reserva .exceder o calculo ·da reserv.a technica, os administra·dores 
poderifo rec·eber uma gratilfj·cação trimensal determinada por ·dous 
terços .de votos da asse.mhléa geral. 

Os 1segur:a1dos, ique forem ele·irtos para a ·direcçã·o, só podem re-
.;usar a investidura me.di3'nte as seguintes çillegações v~eri.ficadas: 

.M ·exercer ·cargo Mem:tico em outra ·Caixa ·de 'Seguro Operaria; 
1Miolestia, •que o ·impeç·a ·de cumprir .os dev•eres do cargo; 
Ser caso de reeJ.eição; 
.Falta de 1capaódad1e por não saber 'ler, escr.ever ou ciontar. 
A r·ecusa, s·em caus·a jusHficada, implica ·desi1ó<l:encia dos so·ccorros· 
iDis·so'lvem..i>1e estas caixas nos termws dos seus estatutos, quando 

não possam rea'Hzar ·os seu:; fins . 
Neste caso ia Municipalid.ade assume os direitos e obrigações da 

caix:a dissolvida. 
Caso não res·olva isto a U\Iunioipalidade, pago.si todos ·OS debitas da 

caixa .p•e1a 1MunidpaHdad·e, a Caixa Nadonal de Seguro Coin.tra 
Doenças arreradará todos 1os haveres ·e ficará subrogada nos direi~os 
e -obngaçôes iÚ:: c&h:a di:ssolvida. 

Oaixas de Oorporações 

Nos me•,mos termos ·em que as municipalidudes, qualquer cor--
poração ou s•yndicato .ope:ral"io 1póde orga•niz.ar urna •caixa de soccorros 
conlf:ra as 1d'Oenç•as, ·desd·e <que tenha personalidade jur<idica e a caixa 
se r elative ·a uma só profissão. 

Os salariados que estiverem 1regurndos n-os s·eus sy1mdkatos, ficam 
isentos das contribuições nas '.caixas de Jf.abricas. 

üs ipatrões que mantiver.em cadx:as ·ele fabricas nã10· ,,,ão obriga-
dos a contribuir para as ·dos syndicafos ou corpo1'ações, mas os ·que 
as não tive·rem ·são obri·gados ;á c-ontribuição n.a .do 1siyndicato que i1n~ 
1Hcar o . operario. 

As .caixas •dos syn dicatos ·OU •corp·omçõe:s dev•em ter caixa e es-
cripturnção completamente .separadas das d.o syndicato ou corpo-
ração. 

Caixas d·e fabrica.s 

Art. Todas as emprezas ·que ernpr·egarern miais de 50 op·erarIO!!> 
sujeitos a seguro o:bri.gatorio contra ·doenças, têm o direito Çle crear 
urna caixa d.e fa<brica, para soccorr.os .a.os ·doentes operados . 

·Pá'de ,~1er ·Obrigado ia isto •semu.re ·cru.e a Municipalidade loca'! re-
clamar perapte o Departameinto :Naçfonal d·e Segure;> ',S·ôcial , 
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Si a cmpreza fôr de tr.abalho que oocasione haibitua!mente mole~
tia profissional, rpód,e ser oomrpellida 'ª ter cai:x,a d·e fabrica, mesmo 
tendo menos de 50 operar'ios -obrigad-os a seguro. 

üs chefes de •emprezas 'que não fundarem uma caixa de fabrica . 
·será-o obrigados a pagar ·por oonta do •sieguro d•e cada pessoa sujeita ao 
seguro obrigatorio por 'ella occupad1a, á 1Caixa Nadonal de Seguro~ 
contra >Doença·s, mna cointr<i.lbuição até 5 % clo'S salariios totaes que 
pagar. 

Esta wntriibuiçã.o será exigida pelo Departamento Gera'l de ::-ie-
guro Social. . . 

tAs pessoas o0brig;adas1 a seguro contra ·do·ença1s, empregadas em 
um estabeJ.e_çimento indus.trial ou commercial, onde funccione uma 
caixa . tornam-se mt'imlbros deHa no dra ele sua entn1cla para o trabalho. 

ISão .applic.ave>is ás caixas .d:e fabricas as seguinte1s1 dispos ições: 
1Em caso de doença ou incapacidade resultante deUa o0s soccorro :o 

qne ·dev·em ser prestados são 101si inesmos das •caixas locae-s. (iArts. 20 a, 
42, 46, 416 b, 48 a, 49 a; arts. 6, 7, 6 A, 5'4 - lei aHemã) . 

Os patrões d·evem ·enrbm·r P.fil"a as caixas, nas ;datas ;fixadas Jp:ara 
os pagamentos, com a importaincia do direito de entra.da e das. coti-
zações, senid·o que metade é á custa do patrão e meta:de á custa do 
saiariado. 

fü o pl'o'ducto das .cotizaçÕ'es, apezar de elevado a 4 %, não cn·e-
gar para fazer face aos snccorros :mi1mimbs, o patrão deve ·entrar com 
a quantia precisa para completar a sornma necessari,a para o ser-
viço. 

iDurant·e ·a idoença do segur·ado nenhuma <0otiz•ação lhe· será ex1-
grda. nem lhe s·erá desicontada quando entrar a trabalhar . 

Todas ·a'S questões entre p·atrãü, caixa de f~brica, as~alaria:dos, 
caix·a local, sobr0e soccorr9s, ~erão decididas rpelo De·partamento Na-
ciom:al ·de Seguro Soc:ial, b 'em como ,as que versarem .wb1'e :reemholso. 

iAs cotizações, bem como o dia de entrada para as ·caixas de f.a-
bricas, .s:erã'o •piagas pelo 1pa1trão n·os .prazos ·dos ·estatutos ·e elle des-
conta·rá do •Sa1aTio do operari10 a meta:de da 'c.loüzaçã.o que tiver 'Pago. 

Si 'º sa'Ja1<iado ·e~tiver ligado a varias caixas em que o -se.gurn 
lhe for ubri-gatorio, o patrfio ipagará em c·ada uma a parfo do opera-
ria e lh'a descontará por 50 % no salario semanal. 

' Todas as caixa·s de fabricao1 estão su~·eitas á !fiscalização d·o De-
partamento Nacional d·o Seguro .Social, incluindo caixa 1e escl"iptu-
ração. ; . 1 . . ' il ':']•: J.:i! if1 il,11!t l 

No caso de fallencia ou parada do estaibeledmento, o Departa-
meinito Naóonal •do 1Seguro Soci·al poder:á hitervir e incorpo0rar os s·e-
gurados á Caixa !Nacional de Segurn 1Con1ra [}oenças reoo·lhie:t<do cai-
xa e documentos, a1s1sumind•o-lhes as responsabi:lid1aides passivas. 

Uma caixa póde incluir varios estabelecimentos fu!llccicmando no 
mesmo municipio desde que 1os •segurados sejam da mesma profissão, 
embora com patrões div-ers'Ols., Neste caso, todos elles sã-o soHdaria-, 
mente rcsponsaveis pelas obrigações ide ca·da qual . 

Varias ca:ixas de fabricas da mesma prQ'fissão p-odem .fundir-se 
em uma só - por de'liberaçãü de quatro quintos dos segurados de 
cada urna, ficando a caixa forma1d·a p elia 'fusã,o, · suhrogada em todos 
os direitos e obrigações de todas. 

As caixas de fahrkas devem ser lf-echadas (art. 68) por ordem 
do Departinn·~nto Na:ciom:al d'o Seguro .Social, qua11'do: 
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a) o ou os estabelecimento~· em que trabalham os segurados fe-
charem de modo que não haja 100 ·segurados; 

b) quan·do não pr·eencherem os seus 1fins; 
e) medi.ante repr·eseintação do patrão ou .dos operarios motivand:o 

o Departamento o fechamento. 
Decretado o fechamento, o Departamento Nacional recolhel'á os 

hav·eres :e dncumC<Ji.tos ·e procederá á liquidação, pagando as •obriga-
çõe1s e repartinldo o saldo pr.nporcionalmente entre os segurados. 

Caixas d1e Em;prezas Marítimas e de Construcção 

As iEmprezas .Marihlmas 1e de Construcção de Caminhos de Ferro, 
Canaes, Estradas, D:i:ques, Açudes, tra•balhos fluvia~si, Forti<fic.ações, 
Grandes IQlbras .em geral - temporarias ou não - devem orgd1íllizar 
caixas e serviços contra as molestias, ·p.ara os· seus salari'ad:o-s, nos ter-
mos e com as obri•gações da•s caixas de fabricas por si ou po·r um dos 
associado:s na ou nas ·emprezas. ' 

•As emrprezas, .que não organizar·em 1Caixas de :Se.guro Con (ra 
Doenças será-o oibri•g.adias .a •fornecer os socco.rl'IO·s, que rpor esta lei 
correriam por -c~onta da 'Ca.ixa d,e !Seguro Co1ntra as Doenças. 

-EstaiS' caix::is ·ex1ünguem-se .com as emprezas ou as obras em que 
trabalh arem os s.alariad.os. 

Ficam c::iixa e ·serviços su}eitos á fiscalização do iDepartamento 
Nadonal. 

As .que não organizarem ·as ·caixas nem os s~rv.iços :ficam sujeHas 
á multa de 1 O % do iota'] dos sa.Jarios pagos aio-s salariados, ·contando-se 
por semana cada fracção de ~ 1emana. 

!Por fechamento, ·OS fum:dos e saJ.d.os ser.ão distribuídos propor-
cionalmente entre os segurados . 
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HORAS DE TRABALI:j:O, DESCANSO HEBDülVLADARIO, 
SALARIO MINIMO 

PREFACIO 

Incumbido .de relatar a these sobre boms de trabalho, descanso 
hebdomadario e salario minimo, inscripta no Tratado de Versailles e 
reproduzida mais tarde na Co·nfer·e·nda de Washington, ·só a.gora 
posso desempenhar o honrüso mandato que me foi assim conferido 
pelos meus ex-.pare·s. E isso mesmo o devo á longanimidade de sua 
espera e á captivadora generosidade que demonstraram para · corri. 
o antigo Relator, renovando-lhe, apezar de despido de suas antigas 
funcções, a mesma .conlfiança e convite do passado . Devo, entretan-
to, allegar em favor do prolongado trabalho que executei, diversas 
circumstancias que, dire·ctarnente, o adiaram cada dia, com o eon-
cur.so de outras causas, que embora só inrfluissem de modo indirecto 
para esse fim são tão notorias quanto as primeiras, quaes os ultimos 
acontecimentos de minha batalhada vida politica. A Commissão 
conhece bem a situaçã·o em que trabalhamos fazendo leis sem esta-
tisticas, sem portanto observação directa .do meio. unicamente guia-
dos pelas pes-quiza,s pesso.aes ou investigações eruditas, que as publi-
cações e estudos alheios nos traziam. Sem o Deipartam~nto do Tra-
balho, de que teve a iniciativa pr·evendo quanto do material que col-
!igisse íamos carecer, nada ou bem pouco se poderia acleantar quan-
to a urna lei brasileira para o meio e a ,gente n,acional . Se dissermos 
que ainda a esta hora, quasi um triennio trah.scorriclo, o Departa-
mento se arrasta nas regulamentações infinda'Veis, teremos então hem 
niticla a diffi.culclacle que nos assoberbou, tendo ele constTuir em um 
clima cliver·so com materiae.s de outro, se não mesmo, para .fugir á 
legislação com1rnracla, começando, como chins, uma casa pelo tecto, 
ou quasi a construir, sem materiaes proprios. A.n-tes elo Departa-
mento que, entre o costume, forn e1cesse as nor.ma•s do uso na explo- · 
ração do trabalho. para chegarmo .~ á positivação de leis, só tínhamos 
o methodo enwirico e aprioristi.co, a que fomos condemnados, de 
adivinhar as leis para o nosso paiz. Para e·vitar, portanto, que ·se-
melhante c·onclição creada ao legislador pudesse determinar obra 
de theoricos, avassallada d::is con cepções mietap'hy.sicas ou das ad'fir- . 
mações puramente dm::.trinarias, procuramos remedi.ar a f.alha a que 
o mundo offi.cial .nos votára , buscando informes · .directamente ,com 
interessados, .governo, patrões e trabalhadores . Assim, supprindo as 
deficiPn cias do nosso arooarelhmnento publieo na materia . lograva. 
mos obter, com seguro · methodo positivo, leis scienti,fi.carnente ver-
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<ladeira, capazes de auxiliar ou, mesmo atrevidamente abreviar a 
evolução jurídica do paiz, sem as perturbações dispensaveis de 
erros ou interpretações dos juízos dos nossos doutores da lei. 

Reccor!'emos logo em 1919 ao.s pedi:dos de informações. Poucos 
a elles attenderam, quer patrões quer operarios, e dos governos, 
quasi nenhum dos estapoaes, - excepto Rio Granc1e e S . Paulo, --
e, sendo ainda de notair. que do federal não se obteve então informe 
algum. Só ao anno segui,nte, já avançadissimos os trabalhos da Com-
missão, mediante crises d.e ordem parlame.ntar sobejmnente conhe-
cidas, ·se dignaram alguns governos .estadoaes e, do fede1-al, poucas 
secções ou ministerios, justamente o.s menos importantes pela sua 
classe de traibalhadores, - o do Exterior - por exemplo com chauf-
feurs e jardineiros do Itamaraty, - se digna1'am r esponder. Ainda 
assim de bem poucos nus auxiliaram· suas respostas dado que, a 
i.gual 'do que nos faltava, se viam sem um Departamento ou outro 
ôrgão eênüvalente de captação .exacta dos dados regionaes predsos a esta Commissão. Muitos se resentiram d esse facto, alguns delles 
de modo · notavel, ·como Minas Geraes, por ·ex·emplo, ·cujas informa~ 
Ções s.obre salarios e horas de trabalho, pude, em viagem que fiz a 
Juiz de Fóra e de que dei conta immediata a esta Commissão em 
Dezembro de 1919, mostrar que não eram exacta:s, sendo enorme a 
disparidade dos ,quadros de salarios e horarios que nos enviara, e 
a· verdade que eu alli encontrár,a, e tão verdadeir'o fui que, dias 
á.pós; estrondosa gl'éve contra os horarios e salarios que eu referira 
á Commissão, conquistava padficamente na culta cidade mineira, a 
primeirá victoria dos trabalha:dores, para a qual concorreu o rela-
tivo respeito da autoridade p:elo seu dir·eito de assodaçao e de grévc 
e o acatamento do patronato pelas suas mais directas r.edamações, 
o que não üccofre nesta Ca1pital e, inf·elizment.e, em muitos outros 
pontos do paiz on,de lavra um mal novo que é a raiva governista 
contrá o trabalhador. 

··Outros Estados suppriram com galhardia a falta do Governo 
Federal, e, entre eJfos, .está acimâ de qualquer encomio, no particu-
lar a que me refiro o trabalho estatistko enviado p•elo de S . Paulo. 
mas justamnte porque tem um D.epartamento do Trabalho, embora 
limitado ·pela natureza de sua creação, a a>Veriguar as condições 
e'stadoaes do trabalho naiquella .prospera unidade federativa. 

Os mais se limitaram a informações não autorizadas ou apenas 
colhidas · de seus industriaes ou operarias, ou a ·dar unicamente as 
elos serviço.s publicos. Dous houve . que mereceram re}evo e foram 
os de Santa Catharina e Sergi1pe, ,cujo questionario impresso, dis-
tribuído a patrões e operarios, é uma tentativa que rios põe a salvo 
das difficu1da1d'es absolutas que alli defrontaríamos por falta de 
qualquer repartição ou buremz, que colle•ctasse os informes de que 
não podemos pr<escindir .· 

Enfeixando, pois, os· dados a que acabo de fazer· referencia, e, 
provindos os melhores de centros de trabalho mais adeantados, po-
demos ;considerar attenuadas as, primitivas "im)Possibilidades de 
qualquer lei baseada na observação e estudo directo do meio. A 
par, :entretanto, do descaso dos governos, viram concor.rer a des-
confiança senão hostilidad:e patronal · e operaria, para com o trà-
balho desta Commissão, e das quaes parecia e ainda parece parti·· 
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cipar o proprio governo central. Os patrões nos encaravam como 
innovadores quasi revolucionarias d.o velho direito proprietario e 
os operarias como alliados dos primeiros como conta-gottas legis-
lativo, a difücultar senão a completa emancipação de sua classe, o 
adven·to de uma era integralmente nova em assumpto economico ou 
:;ocial. 

Devo accentuar que não nos queixamos, os radicaes, da ce-
gueira governamental, antes a consi-deramos o mais valente auxi-
liar das nossas idéas que progrediram, neste quatrienniu, agigan-
tadamente e na razão directa da intransigencia e intolerancia ·auto-
ri.taria, ·quer na e'laboração das novas leis, quer nos fa.stos operarias, 
que pari-pas,'4J. temos seguido. Collaborando eµ nestas leis, não quiz 
sinão propellir, no seio do Congre·ssô, os homens mais cqnservado-
res ao reconhecimento da proceden:cia de nossas .campanhas, na 
doutrina ou no facto; mas se é bem verdade esse recurso tactico de 
pro.paganda, não é menor o recurso pratico de que lancei mão, em 
beneficio commum, dos trabalhadores e da nação em geral. 

Os primeiros ainda desnr.ganizados e sem poder pela acção di-. 
recta unicamente obter regalias ou vantagens materiaes de trabalho, 
cm alguns pontos, além de outros em que o analpha:betismo da 
massa e o obscurantismo dos go·vernantes têm desfeito quanta orga-
nização 0peraria se intente, careciam de encontrar nas leis, para 
defesa do seu proprio systema de defesa - a associação ou syn-
dicato, uma carta. de direitos novos, . em face da qual, sem maiores 
sacrifícios, ultimassem sua ali'ás fatal disposição de forças sociaes, 
e, conseguissem, para tod·os e cada um, se libertar do classico. re-
curso das gréves alimentares, ou de salarios, pela adopção a mais 
avançada possível ·de princípios na nova lei, capazes de incorporar, 
temporariamente, o proletariado. ás classes dirigentes . Visei, desse 
modo, comipletar pela acção da lei o que ainda não poud·e a incom-
pleta acçãp operaria, em materia de interesses directos do tra-
balho. 

Julguei assim poupai-os á dispersão de esforços que se deviam 
concentr'ar em outros e mais erguidos obj-ectivos geraes, na obra da 
renovação mundial a que assis.fimos, tal como nossos antepassados 
110 surgir do Christianismo, da Reforma, da Renascença e da grande 
Revolução. 

Os conservadores encontrarão aqui argumento para mal-dizer 
deste corpo d·e leis que elaboramos, mas não se devem arrastar a 
enganosas apparencias . Estas leis não são nem evitam a revolução 
no direito. Ellas a prefaciam apenas. Tentam quanto posSJ.ivel um 
equilibrio. juridko ho.ie que pallie o c.hoque amanhã . Este, porém. 
todos sabemos fatal. E, as proprias le.is que estudamos, são um fru-
cto de seus ensaios . Pó-de-se · dizer que, além dos salarios e horarios 
obtidos, os grévli.stas de 1917 crea-ram a idéa de novas leis e os de 
1918 a forçaram, e assim succéssivame.nte, aqui como em toda parte 
do mundo. De mo.do que nós somos Já um resu.Hado desta acção 
directa, em nossos estt1dos, e a lei que . daqui sahir não é outor.gad;:i 
pelo · Parlamento, é antes uma conquista daquellas insurreições pro-
leta_rias e de outros menores que as tem succedido .. 

· A Commissão, ·pois, ao me incumbir. do presente relatorio, ten-. 
uo ouvido os esclarecimentos que então prestei e constam ,de suas 



adas, sabre 1111nha intervenção nos seus trabalhos, estava sciente de 
que não ia eu intentar contemporizações com as idéas .em marcha 
n.em tampouco fazer revoluções por decreto . As leis· são fructos da 
evolução social, nos factos, OlS direlitos que as inspiram esses é que 
se implantam pelas revoluções das idéas. E que alguns dos direitos 
·.1eu vamos consagrar nasceram de motins operarios, nem ha du-
vida . O r.eg.ime•n, porém, não se resguarda com ellas, senão com a 
sinceridade com que as acceite. A Russia tzarista tambem era con-
stitucional, depois do 5 de Outubro, mas, renegando pela hypocri-
sla do despotismo, nos factos a fkção constitucional, vi u-se a bra-
ços com a reivinclicação mai1s vio!lenta e radical do seculo. E' pre-
ciso, portanto, que adoptando os princirpios que abundam no ante-
projecto, os dirigentes êlo paiz com el1es communguem, sem o que a 
mentira do poder na sua lei será mais tarde duramente expiada. 
?lfais tarde o\.l mais cedo po11que se ellas falharem completarão pelo 
seu fracasso a obra da violencia, lançando os op·erarios ao desespero 
de outros me.ias que não os directos ou revolucinarios. E, ·como 
estes, ainda lutem com o despreparo, a obra social pod·erá estar re-
tardada, ou então, perturbada, mas nunca estará removida dos sce-
!larios futuros da nação brasileira. 

A contingencia, porém, de ter c1e lutar para subsistir, todos os 
dias uma agitação permanente, complletará nas massas o gráo de 
desespero que as tornará doceis nas mãos dos reinvindicadores in-
lelligentes. Estes já percebe-rum que o mal das organizações opera-
rias tém sido o analphabetismo, e o combatem com escolas custea-
das pelas associações. Dous outros males a vastidão do territorio 
e as molestias tropicaes, . eUes os illudem, concorrendo aos postos 
de saneamento, e seguindo nesse paralleiismo, segundo se deprehen-
de do ultimo Congresso Operario nesta cidade, o fedePativismo po-
iitiico com as federações de classes estaduaes . 

O industrialismo que acceleramos nos. creou as populações 
obreiras e ahi assistimos o surgir da consciencia collectiva dos tra.-
balhadores, mas, se isso .era nas capitaes a principio, depois ganhou 
os territorios da provinda, e ahi, o mesmo phenomeno, foi dissemi-
nando os nucleos de futura organização proletaria, até, que, exprai-
ando-<se de cada um foram ganhando os centros ruraes, como se 
observa · em P.ernamJ:mco, rapida, ,fuln;iinant·emente. Os associados 
desses centros, ainda na meia luz que banha os espíritos no sertão, 
traz.em um fundo fanatico na sua nova cr·ença, e, aipertam com a 
mesma fé contra as intemperi·es, de encont·ro ao cinto de couro, 
ond,é antes traziam a oração ingenua, a caderneta simples do asso-
ciado opera rio. O genio de improvizaçâo de nossa sub-raça fará 0 
resto, estou certo, mas até que o faça e para que o faça mesmo, sem, 
i1a luta de classes, desfazer a nação, é preciso · que op·eremos no ve-
lho edificio do nosso antiquado direito as p11imeiras reformas. En-
tregues unicamente ao costume ellas Sacrificam milhares de opera-
rios não organizados, sendo mesmo ü;npressionante ver quaes os sa-
larios e horarios de trabalho, neste pa.iz que j,á aicceitou e procla-
mou em solemne Tratado o principio das oito horas e do salario 
mínimo . 

Para essa obra venho eu convidando os conservadores abri-
rem mão de suas resistencias. Eu o fiz em 1913, quando se arre·. 
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ceavam os repuLlicanos e se esperançavam os abencerragens mónà1'-
chiocos, da figura varonil do mallogrado Luiz de Orleans, dizendo-
lhes que, á custa do coração popular, seus ouvidos haviam de sentir 
que ·a tropel que se avisinhava não era o das revoluções políticas 
pelas corôas ou gorros phrygfos. Era uma democracia social o que 
·st' preparava. Eu os avüei ainda quando .nesse mesmo anno, em 
discurso sobre o Codigo Ci'VJ.1, mostrnva que elle estava consolidando 
uma obra cujos prenuncias de renovação já estavam á vista e sen-
si veis directa.mente; prognosticando-lhe nascer-morto para sua época 
ou inviavel ·par.a as instituições do seu tempo, por simples imitação 
européa que manufacforára os seus para attender, em França a 
consolidação burgueza de · 89, na ltalia e na Allemanha ás mesmas 

·tendencias e á obra poJitica de sua unificação como lmperios ou 
reinos nacionaes . 

.Foi ainda em 1'914 que se fez meu outro aviso mos.trando quanto 
a guerra iria concorrer para o dessastremento da crise social, en-
carando então já a Russia como o fóco provayel desse movimento 
que no anno seguinte alli se, dava. Essa intuição muito simples que 
nada tem de· prop•hetica era a que me vinha da attenção que eu de-
morára de ha muito. sothre aquelle paiz, e, agora, transferindo ao 
meu, cuja · pasmosa identid.ade de índole e condições nacionaes com 
e11e verifico, me autor.iza a prevêr o mesmo desfecho, com as va-
riantes de es.paço e tempo · que são de presumir, se persistirmos em 
trilhar o mesmo rumo. 

Nem foram outras as pà'!avras com que, em 1919, no Senado 
reunid_o para reconhecer o actual Presidente, eu accrescentava os 
conselhos que nesse mesmo anno, volvendo da Europa, dava da 
tribuna da Camara ao Governo interino daquelle anno, em réplica a 
sua mensagem, abraçando a solução catholica para o caso social 
brasileiro. 

Se aquella era deficiente e, até perniciosa, á propria Igreja, 
que passava de força moderada á belligerante, que dirá a õutra que 
realiza a primeira condição bolshervista: - o tzarismo; ao maxima-
lismo pessoal do poder se oppõe sempre o maximalismo conectivo 
dos apoderados; ao minimalismó da liberdade o minimalismo da 
ordem . 

Ainda em 1916, propondo o Departamento do Trabalho, outras 
não eram as direc trizes que eu apontava e, em 1917, logo que meus 
primeiros projectos foram aqui apresentados, mal contavamos todos 
que, Ihezes depois, estalasse a gréve de S. Paulo que irradfou pelo 
rpaiz inteiro, commoven do os espíritos e as massas, em todos os 
circulas nacionaes, até o movimento de 1918, que foi apenas uma 
crise, desse -estado de nepvosidade reciproca do poder e dos opeI'ª " 
rios, que se fez .em agitação permanente, nutrida pela_ i·nopia e into-
lerancia do alto para com os o,perarios, muito naturalment~ desen-
.sof.fridos e impacientes, como quem pad·ece, desde as torturas mo-
r aes da consciencia de um novo direito até os tormentos pessoaes 
da vida càda vez mais dififidi, graças ao systema economico do sa-
lariado e da producção e da distribuição de riquezas, reflectidos em 
um regímen p.olitico de governo, que é, apen.as, uma dictadura bur-
gucza, assenhoreada. do Executivo, Legislati,vo. Judiciaria e, até, 
dos commanuos militares. Os · meus ·avisos, porém, por não soarem 
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entre as barbas anacnoretas de algum medalhão vieram rolando, eri-
tre as aggressões dos que tapando os ouvidos .rrie chamavam de 
quanto nome feio, a seu vêr, apparecia nos meios convulsos da 
Europa. 

Na Camara, porém, se me fazia aos poucos justiça, e, do 'mesmo 
·passo que as idéas me sep!!'ravam delles, adiversarios dellas me indi-
ca·vam, como o seu Presidente Astolpho Dutra, o fogar que devia 
occupar nesta Commissão, de onde afinal fui, mais tarde, arrancado 
pelo CRIME de ter, com os meus grifos de visionario, perturbado o 
somno pezado dos dominadores que dormem despreoccupados 'á 
·fauce dos abysmos. , . 

E' ainda, talvez, para que não rolem nelle, espedaçando o paiz 
·que abus.ivamente ataram a seu d,estino, que volto a Commissão, cujo 
convite parece secretamente recoJnhecer comnosco que, ainda é 
tempo de, par·a evitar uma revoiução extemporanea sem possibilida-
Jes nuito definidas e certas no paiz, que lacerasse as carnes d<;> povo. 
O caminho não é imitar a Russia dos tzar.es, mas a Allemanha do 
Heich, fazendo nas leis as primeiras reformas, as de encaminha-
mento geral do futuro regímen, que tem de ser mais economico que 
politíco, com os reflexos dessa orientação no seu constitucionalismo 
tal ·como a Russia ou · a Allemanha. Exemplos dessa marcha nos es-
tão dando a Italia e a Inglaterra, sabias e prudentes na jornada, 
que ·todos pe1'ceibem revolucionaria, mas só com as vantagens e sem 
as desvanta·gens dessas lutas civis. quando explodidas e· deClaradas. 

Essa revolução incruenta estamos nós nos caSO:i de encetar e, 
a· actual lei está para eUa como · a do ventre livre, está para o de-
creto abolicionista de 88, é méra lei precursora. 

Não. se ,quer dizer com isso que se conjurem os movimentos ra-
dicàes; não. 'Esse truismo de se dizer no BrasH que se fez a aboli-
t;ão, a Independencia e a Republica, sem sangue, não deve ser in-
vocado, pois a abolição custou o sangue de Palmáres e outras pe-
4uenas· insurreições, a Independencia, todas as lutas da época colo-
nial que culminam na lnconfidencia e' a Republica, desJe o Equa-
tlor no Piratiny, para acabar, depois · da surpreza militar de 15 de 
Novembro, no ·sangue de 93 e na revolução do sul. Ha, portanto, em 
nossas conquistas muito sangue e na sua implantação definitiva 
longo .. tempo, de modo que as improv.isações do grito do Ypiranga, 
do 13 .de Mai-o e da proolamação de Deodoro, não foram mais que o 
sello ap·p0sto a situações já evoluidas. . . 

Para -essas obras concorreram sempre rilinorias e foi a consci-
encia revolucionaria do seu tempo, que fallando e lutando, agitou o 
paiz; até cada um daquelles despechos revolucionarios. Os abolicion.is-
tas, como os repu.h'licanos da propaganda, realizaram a mesma obra 
dos Deputados ás côrtes· portuguezas, um paiz agitado a espaços e 
.idormentado aqui e alli em sua vastidão. . 

·Essa obra de minorias pensantes é a que se opera agora a 
nossos olhos, e as lutas que se tra;vam são as mesmas, embora as 
distanciem ·os tempos, de modo que facil será. prever, que comple-
tado ·· -0 cydo nas consciencias e atropeladas as mâssas em suas in-
!>Urr.'ei.ções parciaes ou mais o'u menos generalizadas, o .caminho es-
tará aberto · pa.ra outra súrpreza ou outra jornada de flôres .e ap-
plausos. 
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A luta agora é tão grande quanto a da abolição contra o tra-
balho servil, e se alli os senhores de negros nada puderam contra a 
consciencia do direito, apezar de manterem na lentidão da sombra 
a dos libertados, imagine-se o que poderão hoje as resistencias, quan-
do se sabe que os interessados são os mais arctivos e energicos in-
surgidos e, ta~vez, neste paíz sem crenças politicas nem organiza-
ções de qualquer programma publico, os unicos que se organizaram 
com ideaes e forças proprias para realizal-os. 

Não é diffi.c il o pro~nostico, sobretudo quando, na força mi-
litar, ha classes em que o soldado é, ou a maioria proletaria, como 
no Exercito do sorteio, ou na totalidade só de operarios fardados, 
como na Marinha de guerra do voluntariado . 

E que esses hoje, to'dos sabendo ler, acompanham de perto a 
palavra e a a•cção dos seus irmãos civis, não póde duvidar quem os 
tiver visto, como eu, muitas vezes nas conferencias e reuniõ es ope-
rnrias de propaganda. 

E', portanto, bem fragi.l o apoio dos negativistas da questão 
entre nós, que socegados dormem á sombra de baionetas prole-. 
lar ias. 

Tenho para mim que, longe de um mal, é hoj e grande beneficio 
não termos partidos, pois que a falta destes é que facilita no Parla-
1nento a marcha de iniciativas como a presente, adoçando no futuro 
o embate das aspJrações novas e da ordem estabelecida . Eis por-
que, encarando como um a etapa de aif.firrnação historica do princi-
pio social no Brasil, o trabalho desta Commissão não me furtei a 
collaborar com ella. 

E eis-me, Srs. Deputados, ainda uma vez repisando meus ap-
pellos por ' uma obra de infiltração, no velho organismo das leis, de 
principios novos, certo de que assim apressaremos, dentro do paiz, 
a reforma dos costumes economicos e sociaes do paiz, até' a hora 
inevitavel da eman cipação geral de vetustos textos da nossa civili-
zação politica . Fazemos CJ1bra de preparo, de previsão e de paz so-
cial, de uni·dade e de força collectiva nacional. Em quanto os opera-
rios se organizam e a con sciencia de sua classe se orienta, orienta-
dos nós, desliguemos a intelligencia dos velhos preconceitos e o 
coração dos antigos appetites. fazendo p elo Bras-il essa obra de re-
novação legal e pela humanidade esse movimento de prefação ao 
futuro social da especie. 

Estas considerações preliminares não me podia abster de apre-
sent·ar para, com o trabalho que hoje entrego ao -exame dos illus-
trados membros da Commissão de Legislação Socia.J, justificar minha 
presença e minha collaboração ainda hoje nos seus labores . 

INTRODUCÇÃO 

A these que me foi, em 1919, distribuída é a do Tratado de 
Versailles, cuja elaboração se procedia ao mesmo tempo que esta 
Commissão. em estudos, iniciava os primeiros oassos na materia de 
sua competencia . Referente a horas de trabalho, salados min-imo.s 



é descanso hebdomadario ella já estava, assun como tanta·s 'outras 
daquelle Tratado, antes delle implicita em nossas primeiras reuniões 
e, após sua approvação, antecipavam-se as que, em \Vashington, o 
concilio social alli reunido naquelle mesmo anno, resolvia ad-
mittir. 

Póde-se dizer que em Dezembro do anuo de 1919,- quando fa.· 
· z.iamos proclamar nesta commissão, o principio .das oito horas em 
geral, já elle estava incorporado, se·gundo co1nprovam suas actas, 
aos outros titulos do ante-projecto referentes a menores e mulheres. 
Assim pouco , ais ha a fazer que consagral-o. Restam, entretanto, 
dos proprios projectos que vimos tomando por base, entre cujos fi-
gura o meu de n. 119, de 191'7, que o tempo e a experiencia acon-
selha modi.ficar, certos pontos novos. 

No de 1917, disse o Sr. Evaristo de Moraes em artigo · de cri-
. Lica, lrn uma preoccupação detalhista que é mais regulamentar que 
de uma lei. Reconheço que assim era e que hoje, em um systema -.de 

, leis e com o Departamento, elle seja de repugnar para . não se cahir 
· n() maleficio q11e uma .lei assim organizada poderia determinar no 

fuçar do sophisma burocratico . 
. · . Naquella época, porém, isolado o novo instituto no mundo das 
leis vigentes e além disso, ameaçado de fatal deturpação pelos regu-
)amentador·es de secretaria, era for.çoso cereal-o de todas as ga-
rantias. 

Foi o que fiz. Ao demais elle era, decalcado na legislação uru-
guay a e americana, perfeitamente adeantado, admittindo já a- ,parti-
cipação nos lucros e encarando o repouso ou descanso e o sa1ario 
de subsistencia. N aquella data fazia eu um s·chema de legislação 

.que, erradamente, se andou chamando de Codigo do Trabalho . Tudo 
indicava, naquelle p·eriodo que ainda hoje é de tentativa e experien-
cia, que se não petrificassem principios legislativos em co-digos. 
Assim não entenderam os legisladores e, aos projectos desde 89, do 
Sr. D-emetrio Ribeiro, no Provisorio, até um simplesmente eleitoral 
do Sr. Figueiredo Rocha, se recorreu para, a tudo desarchivando, se 
fazer a Juntada dos meus, e os remetter á Commissão de Consti-
ti:Iiçâo e Justiça, para elaib9rar o Codigo do Trabalho. Eu · proprio 
que participára a principio de proposito semelhante, ao fim, quan-
do elle se externou, mostrei-lhe os inconvenientes se se fôsse fazer 
codificações e que constam de discursos meus naquella épo<.:a. 

O Parlamento, porém, ac,icateado pela gréve qú.é estourara· em 
.S . Paulo, a nada quiz attender, senão ao telegramma do seu Pi'esi-
dente, e, dentro em pouco, o Sr. Maximiano de Figueiredo, que já-
mais acompanhára aquellas questões, apezar de br:ilhánte_ advogado, 
leve de se improvisar no legislador novo e nos deu, o seu substitu-
tivo. Esse substitutivo relator, deixava, entretanto, muito a desejar. 
Foi approvado até a 3• discussão e ahi iria receber emendas, quan-
do, os orçamentos entupiram o caminho. 

Em 1918, os acontecimentos de N ovempro, aguç'ando :Q.Ovamen· 
te as attençôes legislativas nó problema, determiparam, com . a crea-
·ção desta Commissão, que to.dos os prQ.i'<cl.os v.olvessem aq · Sfl'll. sei(), 
e ahi chegaram já tendo á vista o Tratado de ·ver·sailles e a· confér·en-
cfa · d ~ \Va:shirígtorc · .. · " .. -, ' · "· · -·- · ' " 



Até aqui o movimento legislativo da questão. O que se póde 
chamar a evolução no paiz da mesma questão é assumpto que não 
'alJordamos, elle não caberia em um modesto relatorio como este, e, 
menos ainda, nas possibilidades de minha competencia. 

Basta assignalar a respeito que se em .1905 elle merecia de Eva-
risto de l\lloraes os conceitos que emitte em seus Apontamentos de 
JJil'eito Operaria, tal o seu atrazo, em 1!:120 de pouco variam no mes-
mo autor, s·enão para peor, as impressões que lhe causavam os fa-
mosos decretos conhecidos por leis Gordo, no seu novissilno livro 
penal . Se o ambiente era esse no mundo official já não era o mesmo 
nas consciencias emancipadas. Pouco a pouco, homens como Ruy 
Barbosa, iam desde as palavras tão parcas na questão, proferidas 
no Theatro Lyrico, em 1919, até o seu formidavel discurso · de 1921, 
no Senado Brasileiro. De outro lado era Barbosa Lima na imprensa 
ou Nicanor Nascimento na Camara, além de tantos outros parlamen-
lares, jornalistas, estudantes e prof.essores como Joaquim Pimenta 
ou magistrados como Pedro Lessa, e as proprias seitas religiosas, 
lodos a proclamar a existencia c;le uma questão social e a procurar 
resolvel-a ou explical-a. Em torno a isso v·erdadeiros motins ope-
rarios estalando no paiz que entrava em a·gitações permanentes des-
de 1917, logo depois que os acontecimentos do occidente começaram 
a clarear ·os horizontes . 

Entrementes só uma concepção resistia á _ evidencia, eta a offi-
cial. Negava a questão eni principio e com ella lutava no facto, 
como se fôra um simples incidente policial. Sepi. leis nem regula-
. mentas para minorar a exploração do operarfo, tratou-se de obter 
·com urgencia as que manietassem ainda mais ao seu martyrio . Em-
quanto · as leis desta Commissão .eram difficuldades pelos tropeços 
a que me r eferi paginas antes, as de repressão voavam nas azas do 
voto de con.fian ça . 

Combatia-se a chamada violencia operaria com a violencia po-
licial e, como se .se não soubesse que era a intolerancia do poder 
que gerava ou fazia proliferar, de alguns adeptos extremistas nm; 
seus mais moderados camaradas, tambem o principio da intoleran-
cia, o Governo nos trazia, em conflicto aberto, á margem dessa luta 
inspirada pela mais capric)1osa coúcepção do momento, entre elle 
e os op erarios, numa furia desenfreada da força . Essa politica 
i11utilizou de muito a ccinfia11ça op.eraria nas leis que estudamQ_s, se 
não a árredou de todo. E · seus damninhos effeitos só poderão ser 
aquilatados quando passar sobre o actual .quatri.ennio o sereno olhar 

·da Historia. Se havia um problema de ordem publica a manter, 
contra o que elle chamava agitadores, que o fizesse, mas sem atten-

·tar, de um lado contra a liberdade espirtnal creando crimes de opi-
nião, e de outro, envolvendo nestes os direitos de associação e de 
gréves operarias, tarnl.>em no presente r eputamos delictos, de .r:p.odo a 
crear uma situação insustentav.el, apenas mantida pela força armá-
da, no seio da sociedade brasileira. Para isso lhe c'ompetia, além 
<lo respeito pelos direitos prirnordiaes a que acabo de fazer referen-
cia, coadjuvar a adopção de leis capazes · de tornar menos lutuosa a 

•. vida proletaria no paiz, de modo a lhes dar uma relativa tranquilli-
·dade, o que entretanto não fez; retardando informes a esta Commis-
são, retendo ou ímp ·~<Jindo a m·archa de st111~ inicíati'• fl s e, até, so· 



negando largo tempo as actas e convenções de Washington, unlcàs 
e mínimas bases de lei que se conse·guira não lhe repugnasse, de 
lal modo que até hoje, muito embora os recursos indirecti:>s desta 
Commissão para approval-as, ainda nada se obteve. 

Minha opinião sobre o que se fez em Washington está nas actas 
de trabalhos da Commissão, na série de arHgos que a respeito pu-
üliquei no Imparcial, antes mesmo de serem aqui conhecidos ol'fi-
cialme_nte o texto e os resultados daquella Con.fer.encia. Eu a reputo 
um conciliabulo, sem qualquer sincerida'de, sobre .um possível meio 
antes de não attender que de attender aos operarios. A sua unica 
significação valiosa é a confissão por ella da força internacional 
uos proletarios em face dos Estados. Quanto ao résto é um simples 
ponto-falso na scisão das classes productoras e dos dirigentes. 

O detalhado estudo que desta Cornferencia nos dá o Sr. .Andrad·e 
Bezerra no seu recente livro a respeito do Direito Internacional 
operario, nos dispensa de outras consideraçõ.es ou noticias. 

De resto, tanto o Tratado de Versailles como a sua consequente 
conferencia se originaram do panico official em face dos aconteci-
mentos sociaes da Europa, tal como esta Commissão, antes delles, 
ja se vira creada por elementos de convicção equivalentes emergidos 
no territorio nacional. 

As leis como os projectos ora em debate ou execução em ou-
tros paizes, á exc·epção dos que dizem com a pessoa physica do 
trabalhador, são palliativos á crise, desde a participação nos lucros 
até os salarios mínimos, com o consecutivo contrôle administrativo 
operario, como participante ou simples trabalhador, tímidos annun-
cios da transformação inadiav.el da propriedade absoluta. Para essa 
obra é que se impõe uma r·evisão constitucional, mas e1111quanto ella 
se limite á simples protecção do homem trabalihador no regímen ·do 
salariado e da propriedade privada, semelhante reivisão é dispensa-
vel, a não ser que se admitta estarem mortos os textos da Consti-
tuição quanto ao espírito de reno·vaçõ·es gradual do seu povo. 

Entretanto, pois, que sem esse remédio se conseguirá decretar 
as presentes leis de simples direito commum e destinadas a con-
solidar ou impedir o bom ou máo costume na exploração dos con-
tractos de serviço, observada, na pratica industrial do paiz. A re-
visão, porém, tem de vir, não para impedir a renovação social como 
a desejam· os trabalhadores, mas para consagral-a, razão por que 

·julgo temeroso para estes intental-a no predomínio dos reaciona-
1·ios qua alli se verifica. Teríamos, se lhes cahissemos na armadi-
lha, aberto a porta a uma Carta retrograda tanto ou mais que suas 
novidades le·gislativas em materia de garantías do cidadão e do re-
sidente, indesejavel incubado desde que é operario entregue ao la-
bor e fóra das manifestações equivocas de apreço a pessoas dos do-
minador·es. A lei que vamos estudar será tão precisa neste regímen 
como no pro·tirio r egímen revolucionario, e, para comproval-o basta 
dizer "que, na Russia nova, ba um decreto de horas de trabalho, o 
tle 19 de No·vemibro de 191'7, assignado por Lenine no Izvieslia, qua 
wnsagra as mesmas obriigações do meu projecto do mesmo anno no 
Brasil, o qual como j·á fiz notar colhi em Republicas úmericanas, de 
leis do anno- anterior, o .que vale dizer, bem comparados os textos, 
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que ha regras universaes de protecção individual ao trabalhador que 
se devem decretar e manter, seja qual fôr o systema social, politico 
ou ·economico, dos respectivos governos. Ora, se a Russia, tenldo 
abolido a propriedade e chegado mesmo a dictadura politica e 
economica do proletariado, não as d is pensa, tanto qnanto a Allema-
nha (V. La const. Allemande - 1920), que j,á incorporou até certo 
ponto o proletariado a direcção politico-economica nacional, por-
'-.!Ue nós, a exemplo delles, não o havemos de fazer desde logo sem 
demorar nos "surgidouros insidiosos" da revisão conservadora, a 
,;::bra que a Italia e a Inglaterra, como entre nós o Uruguay e a pro-
pria França, tão. reaccioriaria ultimamente, a oJ:?ra que felizmente 
estamos em via de concluir com o mais adeantado espírito e não 
vulgar desprendimento pessoal? 

Assim vou passar a ofüerecer á Commissão meu projecto de 
1917 com as modificações constantes da emenda on substitutivo que 
na conclusão offer·eço. 

O projecto é o seguinte em seus artigos: 

PROJ"ECTO DE 1917 

Estabelece o dia de oito horas de trabalho efifectivo para os 
operarios do Esta'do, das' industrias particulares .e das minas, ex-
oepto as de combustível, onde será de seis horas apenas, e provi-
dencia sobre os descansos durante as mesmas oito horas, sem di-
minuição de salario convencionado ou contratado, sobre mínimo 
legal, e prohi.be o trabalho por obra e as horas supplementares, fóra 
dos termo~ desta lei, mandando que a fiscalização seja feita pelo 
Conselho Operaria de Trabalho e pelo Departamento do Trabalho e 
as multas applicadas nas escolas laicas para operarias adultos ou 
menores. 

O Congresso Naicional decreta: 

A1t. 1.º Durará oito horas por dia, que não pod·erão ser exce-
didas senão nos casos previstos ·e na fórma da presente lei, o traba-
lho efifectivo dos operarias do Estado ou particulares, sem qualquer 
.diminuição ele salario convencionado ou contratado sobre minim.:i 
iegal. 

Paragrapho unico. A limitação desse artigo não impedirá os 
.-::ontractos que determinarem menor tempo de trabalho effectivo, 
desde que os · m esmos satisfaçam as exigencias legaes e não infrin-
jam os re11ulamentos de accôrclo com estas, expedidos pelo Departa-
mento dçi Trabalho. 

Art . 2.º O trabalho nas minas ou sub-sólo será limitado de 
accôrdo com o art. 1 º desta J.ei. excepto nas ele combustível, onde só 
poderá durar seis horas por dia. 

Art. 3.º Para o calculo das oito horas, considera-se trabalho ef-
fectivo todo o tempo em aue o operaria ou empregado deixa de li-
v1·emente clispôr de sua vontade ou activicla.de e permanece á dispo-
sição ou sob orde~1s de patrãp ou superi9r pierarohicg , · 
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Art. 4.º Nos trabalhos effectuados a mais de um kilometro de 
distancia das estações de estradas de ferro, ou das povoações, pelas 
turmas de conserva das vias ferreas e das estradas ele rodagem, ou 
na construcção e reparo ele pontes ou tunneis, não se computará' 
como trabalho efüectivo o tempo despendido em chegar ao local de 

· 1;en1iços sempre que o trajecto não fôr a pé, devendo correr por 
conta do patrão as despezas do transporte, não podendo, entretanto. 
o tempo não computavel exceder de hora e meia para viagem ele. 
ida ou de volta da oHkina, tr'aibalho ou obra. · 

Art. 5.º 'Nos traibalhos maritimos effectuados a distancia dos 
portos, sempre que os operarios forem transportados por conta dos 
patrões o tratbalho effectivo começará a ser contado do momento da 
chegada ao ponto de destino, comtanto que o trajecto não vá além 
de duas horas. 

Art. 6.º Nos trabalhos das minas as horas de trabalho effectivo 
começarão a ser contadas da entrada no poço dos ultimas operarias 
que alli tiverem descido até · a volta e supedi'Cie dos primeiros que 
ahi se encontrarem pelo largar do serviço, sendo que nas · minas onde 
a entrada fôr por galerias o calculo se fará pela chegada ao fundo 
da galeria de accesso e a volta ao mesmo ponto. 

Art . . 7.º Todo o operario a cujo encargo estiver serviço, obra ou 
trabalho que exija manipulação ou attenção ininterrupta deverá 
ter, depois de cinco horas, no rnaxirno, desse trabalho continuo; ' 
nunca menos de urna hora de descanso de uma vez ou intervallada, 
em tempos menores que a per.façam, pelo éSpaço das cinco horas do 
alludido traballio ·ef1foctivo. · 

Art. S.º O trabalho dos empregados· no trafego de • bondes e 
vias ferreas ou transportes congeneres, guardas, guardas-freios, ban-
deireiros, recebedores, rnotorneiros ou co·cheiros, não poderá exce-
der de cinco horas e meia, periodo esse que. terminado, ·deverá ser 
seguido d·e hora e meia de repouso, antes de completadas as oito 
horas. 

Art. 9.º Os p edreiros, cavouqueiros, calceteiros e os trabalha-
dores de conserva ou turmas dos transportes a que se refere o ar-
ligo anterior, trabalharão normalmente cinco horas conseçutivas no 
rnaximo, devendo ter no minimo duas horas de descanso antes · de · 
reencetarem o trabalho até findar as oito horas. 

Art .1 O. Por motivos de força maior, devidamente notificadÓs 
ao D. T., poderá ·este . permittir que sejam altera.dos os · maximos de 
que tratam os arls . . 8º e 9º se, no primeiro, caso, houver interrupção 
do trafego que pertm'be os serviços, e, no segundo, tempestade ou 
accidente que interrompa o referido trafego. 

Paragrapho unico. Na hypot:hese do artigo anterior a altera-
ção das cinco horas e meia rle trabalho continuo, bem como das oito 
horas de trabalho quotirliano, deverá sempre respeitar o periodo 
àe d escanso determinado nesta lei e o limite, pela mesma estabele-
cido, de quarenta .e oito horas por seis dias de trabalho. 

Art. 11. Nos periodos de grande calor os operarios cu.ia obra, 
trabalho ou serviço os exponha á canícula deverão ter um déscanso · 
por tres ou mais horas de maior temperatura. o qual sé descon-
t;ir~ das oito horas do referidq Sf!rvj90, tr11balho oµ o'bra, podendq 



o" D·,· T ·- impoFas 1l'elos seus fiscaes se não for~m livremente conce-
'uidas pelos patrões. .. 

Art. 12. O trabalho diurno nas officinas e fabricas não poderá 
ser consecutivo por prazo maior de cinco horas, com o descanso 
mínimo de duas horas, antes de se completarem as oito horas d.e 
Lrabalho, . e o noeturno igualmente, sendo, porém, a su'a para}ysação 
de uma hora no mínimo . 

.. : Art. 13. Os ·empregados, de hanços ' e casas de commerdo que 
trabalharem menos 'de oito horas por dia, terão como descans.o mi-
nimo, uma hora, depois de quatro de trabalho continuo. 

Art. 14. Quando: o serviço a cargo do operario fôr de natureza . 
periodica 'ou de manipulaÇão interrompida, podendo. ·o operario ser 
substituido por outro e tendo descanso para tomar alimentos den-
tr do estabelecimento, poderá ahi permanecer oito horas continuas, 
computando-se todo o tempo como de trabalho efrfectivo. 

· Art. 15. Sempre que fôr alterado o dia normal d'e trabalho ou 
excedi.da a duração do trabalho continuo, deverá a occnrrenci;;i ser 
devidamente communjcada e explkada ao D . T., o qual mandará 
verificar com urgencia a exactidão das. informações, applicando as 
pepas desta lei, se não approvar a justiça dos motivos allegados,, aos 
infractores. . 

Art. Üi. O trabalho nas minas poderá exceder o horario desta 
lei sómente por motivo de segurança dos trabalhadores respectivos, 
mediante communicação prévia ao D. T . , salvo nos casos de perigo 
imminente ou accidente, em que o proprio explorad.or ou seus pre-
postos poderão prolongar o trabafüo, pedindo, porém, immediata-
mente, a .autorização ao D. T., que a dará ou negará conforme a 
pfocedenda do motivo allegàdo. · 

" Paragrapho unico. O descanso nas minas será dado sem:pre 
fóra das · mesmas, ficando prohihido, mesmo para almoço ou outra 
refeição, o descanso no interior ou fundo das minas. · 

Art . 1'7. Quando houver accôrdo, devidamente approvado pelo 
D. T., entre operario·s ou empregados e patrões, para um trabalho 
~ffectivo de · m~is· ·de oito horas por di·a, esse acc,ôrdo só poderá vi.-
gorar se n·ão fizer exceder de nove horas o referido trabalho e 
adoptar o computo de quarenta e· cinco horas por periodo de cinco 
dias e tres horas no sexto, qne será reservado nas .. restantes a inteiro 
descanso.. · 

Art. 18 . No caso de mob:ilização, os arsenaes, fabricas de mu-
uições ou artigos in dispensaveis á mesma poderão exceder ás oito 
horas de trabalho effectivo, respeitados os descansos instituidos por . 
esta ' lei, comtauto que não ultrapassem durante o dia de doz-e horas . 
para os homens maiores e nove para as mulheres tamhem maiores, 
e a n.oite d.e oito. hora::; para aquelles e cinco para estas. 

. Art. 19. E' ·absolutamente · interdicto o trabalho por mais de . 
seis dias por semana ao mesmo empregado ou operario em estabe-
1ecimento industrial, commercial ou sua dependencia, publico ou 
privado, leigo . ou religioso, ainda que tenha caracter de ensino pro-
fissional ou. de beneficencia. 

Art. 20. Nenhuma fabrica, of.ficina ou qualquer ·estabele'Cimen-
to poderá occupar operarios ou empregados que trabalharem em 
outros, pelo maximo de .ho.ras q.ue ·esta lei determina, sàho quando 
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o operaria tiver trabalhado em um por tempo inferior ao horario 
legal, caso em que lihe será facultado trabalhar ainda o numero de 
horas que restarem do seu trabalho quotidiano. 

Art. 21 . Os patrões exigirão do o·perario ou empregado, antes 
de o admittir ao trabalho, uma declaração escripta na qual dirá se 
trabalha ou não em outro estabelecimento ou, alli, só um numero 
menor de horas que o le·gal. 

Pa~agrapho unico. Sendo falsa a declaração, só o operaria in-
correrá na multa; não havendo declaração, ambos a soffrerão, e, 

. se se provar que ella foi extorquida, deverá pagal-a o patrão só e no 
dobro, embora a tenha obtido qualiquer de seus prepostos, gerentes 
ou directores de traJbalho ou serviço. 

Art. 22. As fabricas , oiJ',fidnas ou patrões que permittirem o 
trabalho de operarias ou empregados por numero de horas maior 
que o maximo estabelecido nesta lei, incorrerão: da primeira vez ' 
na multa de 50$, por operaria ou empregado que tiver ex·cedido o 
horario legal, e, na reincidencia, n,a de 100$000. 

§ l.º Haverá reincidencias sempre que nos seis mezes ante-
rio1·és ao facto delictuoso os contraventores tiverem incorrido em 
qualquer imposição de pena por contravenção identica . 

§ 2.º Os operarias pagarão a multa do equivalente ao que per-
ceb em pelo excesso do trabalho, não podendo, por·érn , cada multa 
ser maior que o excesso de um mez. 

Art. 23. Estão incluidos nas disposições da presente lei não ~ó 
todos os operarias do Estado (federaes, estaduaes, municipaes), 
trabalhadores ou operarias das industrias, serviços publicas ou of:fi-
cializados, arsenaes e demais estabelecimentos ou serviços mantidos 
ou explorados p elo Estado, quer directa. quer indirectamente, como 
tmnbem: os operarias das fabricas, oflficinas, estaleiros, pedreiras, 
emprezas de construcção ou construcÇões, ou que trabalhem nos 
oortos. costas. rios ou lagos. e, outrosim, os empregados de casas 
industriaes ou de commereio, conductores, guardas e demais em-
pregados rle vias ferreas. de bonds e transportes em geral, carrega-
dores marítimos, e, finalmente, todas as pessoas que executarem ser-
viços da natureza dos a!Cima enumerados. 

Art. 24. Não se acham incluídos na presente lei os trabalhado-
res, operarias ou ·empregados associados á empreza ou aos patrões, 
:Jesde que a sociedade seia por contrato em fórma legal, e os socios 
percebam, a titulo de sa1ario ou norcentagem, nove contos ànnuaes 
no mínimo. tendo ainda a faculdade ele inspeccionar a contabili-
dade da casa ou empreza. 

Àrt. 25. Não se acham comprehendidas na limitação de hora-
rio<> d esta lei as industrias ruraes, a pecuaria e a aqri<cultura, o pes-
soal de serviço domestico ou particular, os condudores de carros 
e aulomoveis de praça explorados por conta propria, os directores 
e 1'(erentes de emprer.:is commerciaes, os directores te-chniCos de ser-
vicos industrias, desde que pelas suas funcções não estejam sujeitos 
a horario legal . 

Art. 26 . Poderão trabalhar sem normaHdade de horario, res· 
peitada a disposiçiío do art. 15 desta lei: 
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a) os operarias empregados cujas funcções forem desempenha-
rias longe dos patrões e fóra do alcance de sua fiscalização, quando 
o tempo que devem dedicar ao trabalho e ao descanço depender de 
sua vontade; os agentes, gerenrtes ou chefes de serviços que agirem 
com rt>lativa independencia. fóra da séde principal das emprezas; 

b) a tripulação dos navios durante a navegação e o pe;'. soal 
occupado na · !lua carga e descarga, bem como os conductores de 
vehiculos em geral, pessoal do trafego ferro-viario e dos bonds, não 
execptuados ni>.>ta lei; 

e\ as :x arqueadu.s, fr:iigorificos e estabelecirncrntos annex.os, for-
nos de tijolo on de ~ol; 

d ': os caixeiros Yiajantes e os reclamistas; 
e) em geral todo o trabalho por motivo de força maior e, em 

especial, as funcções ou trabalhos que não puderem, por motivo 
iechnko, serem interrompidos ou não admittirem e substituição de 
quem os tiver iniciado . 

Art. 27. As excepções contidas no art. 24 deverão ser verifica-
das, hem como as do art . 25 pelo D. T., que as regulamentará de 
:iccôrdo com as normas geraes desta lei, e as de que trata o art. 26 
deverão ser de antemão communicadas aó D. T ., ou, quando por 
imprevista a emergencia se torne impossivel scientifical-o com an-
tecedencia, deverá, como no caso da lettra e. ser . levada ao seu 
~onhecimento no prazo improrogave'i de 24 horas a causa da 
excepção. 

Art. 28. Poderão exceder o horario legal, concedendo o des-
canso compl ementar, aos 'em10regados, nos limites do artigo desta 
lei; as casas de commercio, bancarias ou industriaes, nos trabalhos 
de escriptorio durante os dias de balanço ou outras operações ex-
iraordinarias. 

Paragrapho unico . Sempre que ti .verem de ex·ceder esse prazo 
as dita~ casas, communicarão antecipadamente o incidente ao D . T . 
r. se não o puderem por motivq justo fazer de uma vez ou de cad11 
vez a notificação prévia, communicarão comtudo com a necessaria 
brevidade, sempre que excederem o dito limite. 

Art. 29. O D .. T regulamentará os cl escanços obrigatorios que 
rorresponcl er ern quotiatanamente a cada serviço, dentro do horario 
e nas condições impostas pela presente lei e a que estabeleça "des-
canso hebcloma'dario", o qual será sempre em um minimo de 24 ho-
ras par.a os adultos e 3.6 horas por semana para as minas e o tra-
balho das mulheres e menores, a juizo do D. T., se as industrias 
iJOr sua natureza obrigarem a descanso maior de 24 horas sema-

, 1rnes, sendo igualmente fóra dos termos desta lei prohibido o traba-
lho por obra e as chamadas horas supplementares . · 

Art . 30. N.a regulamentação o D . T. terá em vista os r.·;sos 
analo·gos nesta lei expressamente não previstos, e, emquanto o Con-
gresso não dis•ponha rêlativamente a elles ou aos que se derem na 
applicação do mesmo,. consolidará em (lVisos aos seus agentes as in-
~erpretações que forem na pratica suPgindo, de,vendo de tudo apre-
sentar um circumstanciado relatorio para sobre as in:formações elo 
mesmo ser modfücada ou alterada a presente lei. · 
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Art. 31 . Todas as exigencias desta lei que não· torem satisfei-
tas e para as quaes não tenha cj·eado pena especial, sujeitarfo· · os 
contraventores á pena de multa de 100$ a 1 :000$ ·e na do dobro pela 
reincidencia, imposta pelo D. T. . . 

Art. 32. As multas arrecadadas pelas infracções previstas na 
ihesente foi ·serão npnlicadas na manutenção d.e esc·olas operarias 
p~ra menores Ol~ adultos nos bairros, villas e centros operarias, de 
1nafricula gratuita, organizadas de accôrdo com a lei especial sobre 
escolas laicas. ·' 

Art. 33. A :fiscalização desta lei quanto aos operarios. compete 
aos inspectores nomeados p elo D. T. e indicados p~lo Coi1selho de_ 
IJperarios ou do Trabalho local, org11nizado . segundo lei approvâda 
pelo Congresso Nacional, os quaes serão, em número reputado neces-
sario pelo D. T., designados para o serviço resnectivo, e terão . uni-
·~ :amente competen eia para verifkar as condições de hvJ:l'iene. se-
gurança do trabalho e sna normalidade de horarip, notificando ·· o· 
que encontrarem ao D. T. para a imposição d::is nenás se assim en-
iender proC'edente a denuncia dos Ü!SPP,Ctores do e. T. . .. 

Art. 34 . Os ins-nectorés de trahalho· farao igualmente a fisca-
lização elo trabnlho de Jllenores, mulheres e aprendizes de accôrdo 
com as leis a elles relati-vas e a elles compete o cadastro dos esta-
belecimentos a seu canto. 

Art. :l5. o~ inspectores do C. T. noderão entrar nos estabcle-. 
dmentos indusl'riaes ·nas horas de serviço, observar o trabalho, in-
terrogar os natrÇ>es ou Pncarregados, bem como os operarios, a res-
peito de tudo qu~ . . ~e relacionar. com o horarió, turmás, <_foscansos e 
rondíções do trobalho. não devendo perturbar porém o andamento 
tlo -mesmo, dando mesmo preferencia. para stias ·pesquizas, ás horas 
de meFJor fl•Ctividade OU de ces~ação nos tratifllbos. 

Art. 36. Os insnectores não noderão so1icitar informações que 
não seiam relativas á a·npli-cação desta lei. m::ts se presu·mirem que 
rsta venha sendo burlada pela ' apresentação· de operariós co"lo so-
cios poderão e:xiitir os contratos. sendo crue o contrato onde não 
houver contabilidade em rei:rra nã.o bastar:'t para provar que se res-
peitou o disposto no art. 24 desta lei, cabendo ao D. T . verificar 
esse caso e apnlkar as penas com-minadas aos 'infractores. 

Art. 37. · O D. T. terá fiscaes seus nomeados para exercerem 
em outros . esfahelecimentos ou em prezas, comrrnerciaes ou de trans,. 
nortes, a fiscalizacão destá lei, a·pi;>licando-se aos mesmos, por ana-
logfa. o disposto relativamente aos inspectores rlo C. T. 

Art. 38. A pr.esente lei entrará em vigor cinco mezes depois de 
pl1blicada. 

Art. 39. Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 11 de Julho de 1917. - Mmzricio de Lacerda. ·• 

·O system_a do meu pro.iecto, que já disse ter . se baseado · no di- . 
reito comparado e nas reivindicações então conhecidas dos nossos. 
operarios. cuias boletins dos tres congressos havidos pela Con:fe-
deracão oper~rin em Hl06 e 1913, no Bio de Janeiro, e a de outra 
:;o>'rente em 1'912, no Monroe, foram confirmadas logÕ ap0·s. em .1917, . 
pela gréve · lferal e as rme lb e l'uccederam, bem corno pelo 3º Con-
gresso da Federação de Trabalhadores, no Rio, tambem, adaptava 



regras mais liberaes e mais francas que a Conferencia de Washín:~ 
gton, quer sobre horas, quer sobre repouso ou descanso., quer sobre 
participação nos lucros e salarios ditos de subs_istencia. Elle, en-
tretanto, se · na parte de horas se resente menos, na de salarios e ou-
tras fórmas de retribuição do trabalho, deve soffrer as modificaçôes 
dictadas pela lição de outros povos, pelos factos universaes e na-
cionaes em rnateria econornica, que abolindo theorias classicas na 
materia, demonstrou para a economia, como já o fizera Le Play 
para a sociologia, que ella deve ser uma sciencia positiva mais 
preoccupada com os .factos que com as doutrinas. 

Não foi senão por -esse motivo que esta Commissão tanto em~ 
penho ' poz em obter dados · exactos sobre salarios e horarios .do tra-
balho no paiz, não para fixar salarios em um quantum nem aos. hora-
rios introduzir outras alterações que as já admittidas, mas para dar-
~e conta do estado ::ictual dos factos industriaes no territorio bras!i-
Jeiro, e aogir com . sdencia do estado açtti:al da questão que era cha-
r11ada a dirimir por lei entre nós. Vindas essas devo dizer que_ pouco 
haverá a alterar no referente a horas, fixadas em oito por dia ou , 3.6 
e 48 por semana, mas desde Jogo nesse ponto .duas adver.tencias se 
levantam, uma quanto a. ernpregado.s em transportes e outra. quanto 
aos empregados n·a lavoura e outras industrias ruraes. A Conferencia' 
(ie Wa>shington dei'xo\1 a uns e outros de fóra, mas acredito, sobre~ 
tudo. rio referente a salarios. ·que seria uma iniquidade não inclufr 
l!mbos, principalmente os ultimos. . ·. 

E' sabido que a prindpal ohjecção contra a inclusão das duas 
classes provém· ·da natureza do seu trabalho e. -sobretudo. conforme 
se vê na justificação de motivos e debate da lei. franceza de 1919 so-
bre as oito horas, no estarem os ruraes privados de organismos .de. 
classes capazes, tanto como seüs patrões, de effectivar contratos 
c~ollectivos a respeito. O argumento tem o. grave defeito de contra-
produzir. Todos sabemos quP, ha tres methodos le.irnlizados nos .Po-· 
vos cultos, de prover a que'stão: pefas associações directamente, pelo 
Estado, dando o exemplo como patr.ão-modelo em sutas officinas _ e , 
postos agrícolas, ou pela lei. O primeiro, que clisnensaria . quasi 
toda legislacão. salvo a g1merica aue regulasse, fóra elos entendiipen-
los, a solução dos confliçtos surgidos, é entreta:pto o q11e maior abun-
dancia de regras legislativas vae tendo, pois tanto nacional cQmo 
internacionalmente, o novo direito sP- tem corporificado, mercê da 
·COnsciencfa colJ_ectiva a que attingiu com maior OU menor p~r-

fcição . ' 
O segundo :aem sempre, e, entre nós quasi não é adoptado. senão 

em certas regiões como a rio-grandense, onde ha ·lei equiparando ope-
rarios e funccionarios ·do Estado,. o segundo só se rpóde dar por lei, 
lei que sabemos coá.ia a administração recalcitrante sempre, a ser-
vir realmente de mod elo. Para com ter·ceiros, foi justamente por 
não terem todas as classes associações. que se tornou preciso o D. -T · 
e consequentemente o patronato a.gricola,_ como tem S. Paulo. Esse 
departamento, se superintende os problemas do trabalho nas classes 
organizadas, nas outras como que suppre seus on~anismos ern embryão 
ou inexistP.n tes. E' justamente para estas que a lei se torna necessa-
ria e ate imprescindivPl. Mas como não teem organismos proprios 
os patronatos e o D , T. os substitl).eJTI com relativa vantagem num 
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operariado mora~mente retardatario . Si o argumento pudesse im-
pressionar, então o famoso trabalho a !domicilio, que . esta Commis-
são não póde commetter o crime de omíttir em seu projecto, pro-
longaria o sweeting systhem •com sacrificio da mais fraca e menoc; 
protegida das classes. onde abunda sOlbretudo o braço !feminin.o e 
infantil, no mais ·deploravel dos ajustes .qual seja o da tarefa. Com-
pére Moral - (Socialismo Agrario, 1920) entendendo embora estri-
ctamente necessaria a intervenção de associações agrarias no as-
sumpto "para contrabalançar certas tendencias individuaes •quanto 
á duração do trabaJiho" ·quer do patrão quer do operaria, reconhece 
entretanto .que a Con:ferenda da Paz indniu aquelles trabalhadores 
pelas mesma's razões h11manas em nome de quem deferiu as reelama-
çõrs do operariado urbano . As objecções que com essa extensão, 
mais que razoavel, •justas se podem erguer. são de duas ordens: a 
redncção da producção e as peculiaridades desta. Quanto á pri-
meira diz, e ·bem, o autor citado, que a duração do trabalho não é 
o uní•co factor que nisso interviém; pelas culturas é possível sempre 
augmentar, a producção, 1que o cansaço physico diminüe. pelas ma-
chinárias e processos adeanta·dos de cultivo, .que a multiplicam muito 
além da cifra de mais algumas horas d<t lavra pelo trabalho ani-
mado, de sorte que esse resultado quanto á rotina no campo, não 
será para desprezar. As condições de certas culturas, poderão 
éstas, sim. admittir úm regímen intermedio, isto é, horas supplemen-
tares retribuídas, extraordinariamente, mas que não excedessem de 
48 horas por semana, com as ordinarias. nem fiquem ao arbitrio do 
patrão prolong:ir de mod-o continuo multo além do regimen normal 
de oito horas diarias. 

Compensado assim esse trabaliho pelo augmento de 12 horas 
semanaes. pois o das cidades é de 36 ou 48 no total, ficará, desde 
crue o tr11balho ·é ao ar li•Yre. em condicões 1iclenticas o traibalhador 
do ·campo ao das industrias propriamP.nte elitas. Quanto á ausencia 
de aswci:ições é compensada pelo D. T. e auanto á falta de braços, 
o maior ari;rurn·entó e por s.ignal o que sPrviu para retardar a abo-
licão do servilismo negro, o mesmo D. T. tem, no meu projecto, 
attribuições nara atten del-n. De resto seria um contrasenso que esta 
Com missão tomando medi·das para os sem-trabalho ( chomage) 
viesse allegar .que deixa de regular um ramo da actividade, o mais 
1fosprovido de protecção e amparo, porque faltam br.aços á lavoura. 
O argumento ·de que assim se encarece a ·producção lambem não 
póde vingar porque. a valer, não attenderiamos iás reclamações dos 
<las cidades, que pela. elevação de salarios e· rnenos horas de traba-
lho. lambem encarecem a produccão, como se viu na gréve de 17, 
que aui;r1111mtando 15 ºIº aos op erarias - o ·que aliás não cumpriu, -
augmentou-se 40 ºIº nas mercadorias. 

· Ao demais. se para attender aos de transuortes, se pensa em 
augmentar tarifas •que •Comportem a el evação de salarios c9mo pre-
tendem as estradas paulista~. a vVestern e a Leopoldina, estas ulti-
mas ::iliás sem compromisso sério daquelle augmento e novo regi-
men de trabalho, como se sabe depois das gréives de 1920, ipso facto 
se encarece a producção na elevação certa por vantagens assim duc 
piamente duvidosas :para o trabalhador que · ganha mas consome 
mais caro ., 
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A lei é assim um dictame da consciencia do legislador convicto 
de uma justiça social, util além disso ao trabalho e á producção, e 
setia monstruoso que precisamente á classe sem defesa, de ass.o-
ciações ou outras, o D. T. falhasse por ter o legislador express.a-
mente a excluido, ella que luta com a peior das situações, rio obscu-
rantismo das lettras, na falta de recursos médicos para resistir ao 
'' inferno verde" das maleitas . Se as obrigações de hygiene propria-
mente ditas e todas as outras corporaes e moraes do projecto se re-
ferem tambem ao trabalhador agrícola, por que excluil-o das prin-
cipaes e principalmente eugenicas, em favor do homem, quaes a 
de trabalho que não lhe vá exhaurir todas as forças e salarios que 
lh'as nutTa em uma subsistencia apenas medíocre? · 

P&ra os ágrarios é forçoso .um regime sui generis apenas na 
re.alização e transporte das regras jurídicas do trabalho das cidades 
ao dos campos, dado que não realizam a formula do contrato colle-
ctivo por associações, mas podem ter o contracto de tarifa do re-
gime allemão, mediante commissões de patrões e operarios, fo.rma-
àos nos mmücipios a requerimento de associações ou quaes·quer in-
teressados ao D . T. 

A lei, si se fosse applicar só onde houvesse oPganizações de 
trabalhadores, seria manca e desigual, pois não se destinaria a todos 
os trabalhadores. To<los· os direitos são geraes á cidadania brasi-
leira ~e quando violados, basta o interessado recla1J1ar ou a justiça 
<1dmiriistrativa representada no D . T., onde os interessados já in-
tervêm pelo projecto da_ Commissão e pelo recente Regulamento do 
Governo, n~Il e decalcado. Se assim não fô.ra seria o principio de 
que os .ignorantes do seu direito, só por o ignorar estavam fóra 
da protecção da lei, ·quando esta não reconhece apenas os direi-
tos, o que é quasí inutil desde que o interessado o guarda, mas 
os resguarda e assegura aos que não se podem por si sós defender . 
Um paiz que assim comprehendeu com os .direitos patrimoniaes e 
civis dos índios, indo a~~ tutelal-os, não póde, armado de um pa-
tronato, 'proceder de outra fórma com os trabalhadores já civiliza-
tlos dos campos, allegando justamente sua quasi barbaria social. O 
argumento leva exactamente, a proteger ainda mais, salvo se só fa-
zemos ·a legislação arrancada pelo mêdo ás classes de certa força 
nas cidades. No período preliminar das leis do trabalho concebe-se 
que assim fôsse, mas depois da guerra, depois da revolução de 17 
no oriente europeu, depois de tantas leis e experiencias, sobretudo 
na Australia, seria iníquo e in epto outro proceder. Começar erran-
do para acertar quando o erro tiver dado funestos e já irremoviveis 
resultados, é erro crassq. 

A <.;omrnissão, portanto, deve deliberar sobre a inclusão dos 
trabalhadores ruraes ·quanto a ihorarios e salarios mínimos, bem 
como dos de transportes, .f1cando assim supprimidos os arts. 25 e 
26, até a lettra d inclusive, do meu ante-projecto de 1917, passando 
::i 1ettra e a constituir um artigo . . 

Quanto aos ferro-viarios e outros empre•gados ém transporte, 
Lenho presentes as resoluções votadas no Con·gr~sso de Christiania 
(:\iarço de 1920) da Federação Internacional de Op erarios de Trans-
portes, que applaude as ·Conquistas do operariado allemão de trans-
portes . Essa mesma Federação publica .quaes são ess·as conquistas 



na Allemanha, e mais na Austria, Hollanda, ~uecia, Hespanha, Bel-
g1ca, Inglaterra, .e bem assim o que esc;reveu sobre Russia pela 
penna de Robert Williams sobre salarios, horas e condições de tra-
ualho dos. empregados em transportes . . Eu . entendo '-que a ma teria 
r especialissima e por isso proporia que, tendo a propria conferen-
cia de 'Vashington ::idiado para . um segundo Congresso o problema, 
nós abrissemos, antecipando-a como em tantos outros pontos do 
projecto, um titulo especial no ante~projecto a respeito. Se, porém, 
essa· proposta não vingar, apresentarei na concl9são uma emenda 
incluindo os mesmos trabalhadores, d.eixando a obra de detalhe á 
regulamentação, salvo nas excepções 1que · se votarem, as quaes de-
vem -,ser taxativamente do legislador para prevenir o arbitrio, dado 
que o Departameilto do Trabalho não está inteiramente a sah o de 
.í·egistral-o, pela corri.posição nelle com maioria patrom:l, - Governo 
e patrões, e, tambem porque a nossa lei de syndicatos reconhece os 
syndicatos pr-ofissionaes, mas atrazada, pois é de 1906, não reco-
nhece o syndicali'smo de cla'sses, proclamado no Tratado de Versail-
·les, e pGrtanto carecendo tambem ele modificações desta Commiss:'..:o 
·naqu'elle sentido; ainda . muito deixa a desejar, , bastando notar· qu·e 
so dá reconhecimento a syndicatos ele concilia'ção, isto é de sul>or-
:dinação operaria que é o valor desse' vocabulo na escola reaccio-
'J 1 aria,. dáta conservadora, ahi governante .. Basta, pois que a Com-
-missão extenda o art. Sº do meu projecto aos empregados em 
•transportes em geral, fazendo sobre os mesmos recahir as excepções 
·do trabalho suplementar constantes da lei a seu respeito. O meu 
projecto, no fundo uma reacção ·Contra os abl.lSOs, é muito radical, 
.tanto que abole o traba1'110 por obra e as horas suP,plemeotares 
comrnuns . . 

Penso ·que · a ·Commissão, se não quizer mantel-o, concorrera 
para os abusos que se dão num e noutro, ·e complicará a qu~stão 
fazendo que surjam os ·chamados contractos de salarios por tempo 

'.de ,serviço, .o que iria con correr para burlar quasi totalmente a lei. 
-Elles são um facto, é verdade; mas um abuso tambem, e, já que não 
-sahimos do erroneo principio mór: ci salario, ao menos que o 
:àHenuemos prohibindo tar·efas, salarios por tempo, horas · supplemen-
lares. ordinarias e usando do mais rigor com o trabalho a domicilio, 
que ·se não pó de abolir, mas se pó de perfeitamente impedir que; li-
1rre de . leis e exigencias, viole a todas essas, extingiundo quanto 
P.ossivel o trabalho collectivo para substituil-o por · aquelle, infinita-
mente peior nos seus effeitos e desvios . 

Outras disposições do meu projecto são relativas á fiscalização 
.. e, como já aitendidas no til. sobre o Departamel!to do · Trabalho. 
poderão ser supprimidas . Quiz attender ' desde logo ao trabalho 
nas minas, onde toda regulamentação é mais urgente que em nenhum 

'. outro, impedindo que menores e mulheres trabalhem sem ver a luz, 
e que o trabalho se prolongue além de 6 horas para os .adultos. 
. . O art. 24,_ enç:Arando a partidpação, excluia os trabalhadores 

'·associados ·ou participantes, dando-lhes uma porcentagem mínima. 
e fis calização ou participação indirecta na gerencia. . . 

Essa exclusão visava ·a implantação entre nós do regime, pela 
supposta fuga á regulamentação · do trabalho que delineava o pro-

)edo de 17. Esse regímen, porém, que já ~lgl.lnS patrões vão espon-
. tan.eamente adoptando, corno e1n · Valença o Dr . Frontin, precisa 
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ele ser largamente encarado em titulo eSpecial, e sobre bases e es-
Ludos que desde aquella época tanto enriqueceram o saber dos es-
tadistas. Proponho, pois, um novo titulo no ante-projecto da Com-
missão, regulando o delicado ponto de socialização das induÇ 
lrias. 
· Quanto aos ferro-viarios e marítimos devo ainda aqui chamar 
a attertção dos illustres membros desta Commissão para os · recentes 
successos nos portos e ferro-vias da Republica, ricos de lições · e 
ensinamentos, desde o Pará . ao Rio Grande. Quero, entretanto, re-
sumil-os, para demonstrar que devem ser incluídos na lei aquelles 
trabalhadores, pela simples observação dos .factos, organizados ou 
não. As gréves a que mé refiro são typicas d·e uma situ'ação insup~ 
portavel . .Os grévistas reclamam salarios e horarios, em um regí-
men de mais de 30 horas continuas de serviço, com salarios de ha 
vinte annos, e os emprezarios pedem maiores tarifas para atten; 
del-os, o que virá onerar a producção e encarecer a v~da, contra 
cuja. . alta . é ·a principal e immediata reclamação proletaria do 
nosso tempo . . A . Leopoldina, por exemplo, _reconhece .a procedencta 
das reclamações, mas, se dispoz a attendel-as, só se lhe déssem majo-
ração tarifaria. Essa está a pique de se dar e nem se. falla mais no 
trabalhador estrangulado na mais justa e nacional das gréves, con-
forme páde se ler no Vol. II de Leg. Social (Doe . Parlamentar) na 
minha _circumstanciada exposição. . 

Foi assim na Ohémins de Fer, n~ Great-Western, na Auxiliaire, 
e assim foi nas paulistas . O proprio governo a teve na Central e na 
Oéste e, para dirimir todos esses conflictos; só se encontrou ou · :a 
força ou o engodo, promettendo- elevações ou só as fazendo com sa-
crifício geral nas tarifas j<á elevadíssimas sobre mil pretextos, dq 
combustível e do material, isso nas estradas-padrão, estradas offi, 
ciaes, . depois lal'gamente concedido ás particulares, em .. emprestimQi;; 
ou encampações, sem a menor obrigação quanto ao pessoal. Os ma-
rJ[i mos e a Central of1ferecem dous exemplos que demonstram duas 
tbeses, isto é, que além de uma lei de protecção caraeem: 1 º, de se-
rem syndicalizados mesmo os do governo, para não perdel-a; 2º, que 
mesmo com a lei, carecem da nacionalização de transportes, .para 
conserval-as. 

Os maritimos do Lloyd tinham feito uma gréve de saJ.arios e 
horarios. A solução foi d emorada um semestre, e, depois, de accôrdo 
frustrado e lud.ibrio geral, o governo passou a companhia, sem obri-
gações a aquelles relativa.5 e os dissolveu ou prendeu em seus syn-
dicatos embryonarios, pela lei Gordo. Na Leopoldina fallava em 
encampar para attender, mas a encampação difficultosissima, aca-
bou com se sabe; no .Lloyd desencan1pou para desahender, e a 
greve acabou como se sabe. Portanto: arrendados ou officializádbs 
os transportes nenhuma garantia dão' ao trabalhador. · Officializados 
e garantidos por lei, elles são' como na Central, despojados dellas ·em 
1920, _das gue lhes déra o regulamento Frontin-Irineu ein 191l. 

Tudo por.que não tendo o direito · de se syndicar, salvo para be-
nefiC_e~cia _ simples, não podiam defender á conquista feita. Mas · a 
conquista importa em elevar a despezà e é preciso, elevando-a ele-
var a ·r eceita, dizem as companhias paulistas . 

Não penso assim, a ultima gt'é:ve de transportes, a de 191'9 em 
França, proclamou a verdade a meu ver,. diz-endo que.· -Os ·op:erarios 
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deviam com os patrões (arrendatarios ou proprietarios) e o Estad(!, 
superilitender os negocios de transportes, por meio de commissões, 
a que se associassem associações de producção da industria, corn-
mercio e lavoura, bem como os consumidores, por suas cooperati-
vas, de modo a dirimir as divergencias entre elles, quanto á eleva-
ção de salarios, de tarifas, de lucro& e de preços do transporte ou 
consumo, reagindo uns sobre outro~ nc. complexo do!> phenomenos 
que regem a industria de viação. 

Só por essa nacionalização, que e socialista e não nacionalista, 
se chegará á conclusão .fecunda nos conflictos de transportes, 
sahindd do circulo vicioso dos arre1idamentos para encampar e das 
cncampações para arrendar, por incapacidade of.ficial o'l1 privada, e 
contrapondo interesses que se devem conjugar, da viação dos pro-
ductos e dos trabalhadores, em logar de alternadamente desatten-
del-os, para totalizar sempre o indeferimento a cada um, caminhan-
Jo sempre e cada dia mais para o das tarifas altas e das gréves in-
termittentes, aggravado das fallencias e encampações, cada vez mais 
escandalizadoras da competencia dos nossos economistas. 

AS INFORMAÇÕES 

As informções de .que transcrevo alguns quadros, como os refe-
rentes a Minas e S. Paulo, no corpo do meu relatorio, se não foTam 
ahundantes, deixando mesmo a desejar, ·São, entretanto, em não 

pequeno numero . Operarios da União, varias classes de operarios 
particulares, poucos patrões, alguns, governos estaduaes e quasi 
nenhum departamento federal nos accudiram com ellas. Os opera-
rios ilimitaram-se a synthetisar ~uas reclamações; os governos nos 
deram alguns informes. 

O no .PARÁ, informa que ~ as ·horas de trahalho, no geral, quer 
para adultos, quer para menores, de ambos os sexos, são nove. Os 
operarios começam o trabalho ás 7 horas, deixam ás 11, recomeçam 
ás 12 e sahem ás 5 da tarde". Nas nove horas não está incluída a do 
aln}oço. Trabalha-se, portanto, dez. 

Esta Commissão· resolveu, por proposta em que fui vencido, 
aliás, pois dava 8 horas aos adultos, 6 ás mulheres e 4 aos menores, 
que o trabalho fôsse de duração maxima de 8 horas para os adul-
!os, 7 para as mulheres e 6 para os menores . 

Quanto á idade, nada reza o informe paraense. 

Em MINAS GERAES, respondendo ao tele.gramma questionario de 
28 de Maio de 1919, diz o governo, em data de Julho do mesmo anno, 
t que se contém nos quadros juntos. Ao norte, em Montes Claros. 
trabalham todos, indistinctarnente, 10 horas, o· mesmo ao sul, l)m 
llajubá, a léste, em Cataguazes; ao centro, em Pitanguy é de 9 horas 
a duração do trabalho é de 11, no Para (cidade). De úberaba só 
veiu respostas sobre salarios. A média, no Estado. é de 10 horas para 
os adultos dos dous sexos, 10 para os menores elo sexo feminino e 
10 112 para os menores do sexo masculino, aue ganham o mesmo 
sala.rio das suas camaradinhas, isto é, 650 réis diarios, ou sejam. 
1 $300 por dia, sem comida . 
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Os proprietarios responderam (omitto os nomes por brevidade 

e por constarem do quadro adma), que o regímen é de tarefas para 
todos, em Bello Horiz.onte, trabalhando . homens, de 9 h. e 45 a 8; 
mulheres, de 8 a 9; creanças masculinas, de 8, 8 112 e 8,45 e as do 
feminino 8 horas. Barbacena, regímen de tarefas, homens e mul!he-
res, 9 horas, menores, 8 horas; Cataguazes, homens e mulheres, 10 
horas; S. João d'El-Rey, 9 horas e 50, para todos; Lavras, 1'0 horas 
para todos e regímen de tarefas para adultos mulheres; S. João 
i'iepom~ceno, 8 horas, pa.ra todos e tarefas; Diamantina, 10 horas 
para adultos e 8 para menores; Itajubá, idem, idem, com tarefas; 
Esperança, 9 horas para todos; Itabira de Matto Dentro, 10 horas e 
tarefas para todos; Uberaba, idem, idem; Montes Clarós, 9 horas, 
pará todos, com tarefas; Pradns, 9 horas e 50 para todos; .Juiz de 
Fóra, 10· horas, com tarefas, ganhando os menores entre o minimo 
SUO réis e o maximo de dez tostões. ' 

Depois veritfiquei, na visita a Juiz de Fóra, serem aquem da 
verdade os dados officiaes e notitfiquei á Commissão, em Dezembro 
de 1913, que o regímen era de 11 horas, ordinariamente para os adul-
tos, com 1 hora para o almoço e 114 de hora para o café, fazendo 
serões até 9 horas da noite, ou até meia noite os homens, sem sala-
no supplementar, o que ·perfazia um total de 18 horas continuas 
para uns e 15 para outras, menores e mulheres, com os mesmos des-
cansos, sendo que os menores tinham quasi todos 10 e 12 annos, 
não sabiam ler nem escrever, porque a fabrica não dava tempo além 
de se alimentarem maly serem mal pagos (15$ por mez) e fazerem 
trabalho de adulto, em pé. 

Esse regímen ainda era mais estreito na fa}:>rica dos inglezes 
alli , e eu visitára a mais liberal das fabricas no mais adeantado dos 
centros industriaes mineiros . . Poucos dias depois dessa informação 
uma gréve geral ganhava o dia de oito ·horas, máo grado as primei-
ras reluctancias patronaes que desejavam ,ficar em nove, e graças 
á lucida trarisigencia delles em tempos opportunos. 

Por a'hi se vê que representarão as outras informações, poden-
uo-se dizer que na época 10 horas era o mínimo e não a média de 
duração do trabalho em minas. 

Junto vão os quadros, completos e verdadeiramente dignos de 
louvor, do Departamento do Trabalho, de S. Paulo. Em annexo se-
guimos informes particulares, publicas ou officiaes, inclusive um do 
Ministerio do Exterior em que se fica sabendo que ahi ha quem 
Lrabalhe 20 horas, e chama-se de descanso a hora do almoço! ·· Ha 
officinas do Governo, como o Arsenal, em que os diri,gentes a uma 
commissão de Deputados que o visitou em 1917 se gabaram, pela 
bocca. da então Ministro da Guerra, haver quem ganhasse 500 réis 
por dia e menores que faziam trabalho de adulto, porque era 110Clis 
barato. 

Na Central ha quem trabalhe 36 horas seguidas, sem salario 
supplementar, e assim por deante, tendo garantias só os do quadro e 
nenhumas os operarios, que são desp·edidos como e bem approuver a 
um simples mestre de turma. 

De tudo se conclue. que é urgente decretar-se uma medida geral 
abrangend.o todos os trabalhadores. 
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Essas, garantindo salarios e repouso hebdomadario, · podem se 
synthetisar nas oito horas, semana de 36 ou 48, para adultos, e sa-
larios mhiimos. 

A situação do Brasil, por esses dados, não é menos triste que a 
dos Estados Unidos, onde se póde obter dados que bastante nos alli-
via:rµ de um constrangimento na questão . 

"Uma commissão da "lnter-church World Movement" publicou 
nos primeiros dias de Setembro ultimo um relatorio sobre a indus-
tria de aço chamou a attenção para o New State.<11w.n. As conclu-
sões são confirmadas pelas informações officiaes do United States 
flureau of Labor Statistics. 

Mais de 52 ºIº dos operarios empregados nas industrias de aço 
trabalham 1'2 homs por dia. Cerca da metade destes 52 ºiº traba-
lha, em média, sei e dias na semana. Em 1919 a média da semana de 
trabalho nestas industrias era de 2,4 horas mais que em 1914 e um 
pouco mais que em 1910. Por outro lado, contrariamente á opinião 
geralmente espalhada que o aço é uma industria bem paga, os dous 
terços dos homens ganham de cinco a 25 º [º menos . que a somma 
uecessaria, na estima do governo, para o "Arnerican Standard of 
living " de uma familia média. No seu conjunto as condições em 
realidade estão peiores que h a dez annos. Isto póde parecer incri-
vel, mas é assim. Nos altos fornos de Pittsburg, os homens traba-
lhavam, no anno ultimo, 82,8 horas por semana contra 87,7 em 1910. 
Existem nas industrias de aço 79 occupações differentes classifica-
das . Segundo o "United States Bureau of Labor Statistics" as hon~s 
de trabalho augmentaram em 57 destas classes de alguns minutos a 
14 horas por semana. O systema do dia · de 12 horas e da semana 
de sete dias funcciona no maior numero de occupações". (Primitivo 
Moacyr, 1921. O Jornal.) 

HORAS DE TRABALHO - DESCANSO SEMANAL - SALARIO MINIMO 
r~ 
._._, _ O proj ecto de 1917 póde ser mantido no que dispõe o art. 1º, 
com o seu paragrapho. Incluo ahi os trabalhadores do Estado e os 
particulares tornando o menos limitativa possivel a lei, ao contra-
rio da lei franceza de 191 O, que não applica a limitação das oito 
horas senão aos empregados de estabelecimentos industriaes ou 
commerciaes do Estado, departamento ou communa, deixando os 
demais sob a regra exarada nos regulamentos administrativos, como 
empregados da administração publica. No art. 2º é obvia a razão 
Ll.o limite imposto de seis horas ao trabalho nas minas, bem corno 
no artigo 6° o calculo das oito horas p'elà descida e subida colle-
díva, de preferencia: ao da tornada e entrega da làmpada, para evi-
tar a fraude de sua retenção no serviço do patrão depois disso. 

Incluo os mineiros porque em to.das as nações tendo sido seu 
caso o primeiro regulado, embora difficuldades technicas aconse-
lhem uma lei á parte ou texto especial, acreditei que ao menos em 
u martigo deviam estar incluidos. De resto tanto elles como os ma-
rítimos e empregados .de outros transportes terão de ser regidos de 
;JJOdo especial, mas como no momento fixamos as primeiras regras, 
até certo ponto seni observação diuturna e sufficiente da vida nacio-
nal, contém que os primeiros textos da lei sejam o mais generico 
possível para que, applicados e mediante o trabalho do D. T ., a 
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pratica nós dide enfao corpos especializados de ieiS e texfós refa-
li vos a cada activi d ade. A lei franceza já dá ao mineiro um minimo 
inferior a sete horas. 

Assim todas as disposições relativas á classe dos traba~hadores 
penso que devem ser mantidas para ulterior desenvolvimento legal 
depois da exp eriencia dessas leis que elabora: esta Commissão. 

Collocando a lei, com suas sancções e execuções, sob a direda 
fiscalização dos interessados, attendemos ás divergencias e mil com-
plexidades de regiões e condições locaes, mas impedimos no seu 
texto imperativo que sejam ultrapassados seus principias geraes, 
pelos regulamentos que · se expediram. Já em 1'917 pro~unhamos o 
que hoje, depois de 1917 e da lei franceza, disse Cavaillé, ser a "for-
mula sensacional" da mesma assignalando a orientação nova .do le-
gislador, pois "a legislação do trabalho tende a escapar das mãos 
das assembléas politicas para cahir entre as mãos das assemh1'éas 
corporativas: não é o legislador que fixa a priori o detalhe das re-
gras rígidas uniformemente applicaveis a todas as industrias, no 
conjuncto do paiz. Elle se limita a editar um principio, a inscre-
vel-o no Codigo do Trabalho e os meios e condições de applicação 
são discutidos pelas duas partes em causa . Os pontos de vista se 
defrontam, as necessidades technicas ou locaes são definidas e a 
adaptação se faz exactamente." A isso é que J . CavaiUé (La Journée 
de Huit Heures - 1919) chama methodo de applicação mais sincero 
e mais facil e a elle attribue ter sido a lei de 8 horas a menos hosti-
lizada dos patrões, e ajunta que o systema de accôrdos nacionaes, 
regionaes e locaes produzirá os mesmos fructos, fazendo executar 
sem reservas, convenções discutidas e acceitas pelos interessados, 
numa "applicação voluntaria, e autornatica que dá á legislação do 
trabalho sua plena efficacia" . 

O projecto de 1917 eu o colhi ta1;11'bem, em experiencias de 
paizes sul-americanos, como o Chile e a Ar.gentina e o Uruguay, o 
:\Iexico e os ·Estados Unidos, por estudos e leis, inclusive os Con-
gressos Scientificos Pan-Americanos de 1909 . Paizes de immigra-
17ão e de problemas de povoamentos e colonização inteiramente 
identicos ao nosso, de sorte que, mesmo em materia de legislação 
comparada fui das reclamações operarias e cpngressQS na'cionaes, 
aos estudos e leis ou congressos do continente, sobretudo meridio-
nal, e após á Europa, quanto aos princípios geraes e agora, passan-
do pelos informes offidaes inclusos e constantes investigações pes-
soaes, e, mais, a legislação comparada com as lições da guerra, acho 
lHUdente dar to·da adaptabilidade á l ei, atrav;és os accôrdos directos 
e regulamentos de modo a assegurar~lhe a efficacia na perfeita 
conformidade com os direitos do trab1J.lho no paiz, até que se o 
encaminhe, como em 1834 j1á pensava Waldeck-Rosseau, para que o 
capital trabalhe e o trabalho possua (Henri Leyret - De Wald-eck 
- Rosseau á la C . G. T . - 1921) . Dahi o ser a lei que pTOponho 
muito parcimoniosa em regras, deixando a sua applicação. o des-
envolvimento maior do seu obj ectivo . Temos assim a utilidade de 
regularizar o trabalho quanto á pessoa do traibalhador, provisoria-
mente, até que a etapa social da democracia política possa ser pas-
sada á economia, pela incorporação das classes, como na Inglaterra. 
pelo parallelismo dellas como no · constitucionalismo, ou. pela supre-
macia transitoria daquella que no dizer de Clem cnGeau em 1893, so-



llre os successos sangrentos de 1 • de Maio, "não ha de querer ser 
::;oberana um dia só ao anno, mas todos os dias do anuo". 

Por emquanto, conforme se deduz das informações que exponho 
ú Commissão, podemos considerar o Brasil, como ao Chile conside-
rnva em 1909 Aristides Ferrari (Ciencias Economicas y Sociales 
(1911) - V. Ferrari - Monographia sobre: M ejoramiento de la 
condicion dei obrero en los, países sud-americanos y especialmente 
en Chile). "No Chile se esteve até ha pouco discutíndo se deviamos 
incorporar lei semelhante em nossa legislação. Quem póde duvi,dar 
de sua efficacia e de sua necessidade? Ou é o homem, porventura, 
uma besta de carga, um instrumento que não experim.enta nenliuma 
depressão ne'rn gasto com o trabalho incessante de todos os dias?" 

E accrescentava como observação que se poderia applicar ao 
nosso paiz: "na verdade em muitos paizes e particularmente em o 
;10sso o operario não descança, só ao domingo, mas dous e até tres 
dias na semana, dando desse modo aos patrões e ao trabalho damno 
consideravel". 

A observação que esse regímen traz prejuízos está · assim respon-
dida ·pai· Ferrari e, lambem, a de que a adopção em lei prejudica a 
producção, pelo delegado urugúayo Varela, na Conferencia de Was-
llington, de que á primitiva reluctancia em obedecer , á lei, que da-
tava de ha cinco annos, succedera um período de maior prosperi-
dade, e igual observação fazem autores recentes, commentando a 
allopção dessas meçlidas nos paizes europeus. 

E, note-se, isso sem ter recorrido ao taylorismo e outros metho-
dos de aperfeiçoamento do esforço animado, ou, tampouco, ao regi-
men de premias, pelo maior estimulo, systema Rowan, a.penas pra-
ticando o regímen do maximo de salario· no mínimo de tempo 
para obter o maximo de producção, conforme o programma da C. 
G. T. (191'9). 

Na Conferencia de Washington, entretanto sem. solicitação do 
Brasil para ser collocado entre os . paizes de reg1men arbitrario 
quanto a horas, o delegado do Governo, Sr. · Carlos Sampaio, achou 
úe :bom alvitre pedir e insistir por mquella inclusão, que nos im-
pediria de ter a lei de oito horas . (V. Andrade Bezerra, pag. 143 
(1920) - O Direito Internacional Operaria, etc. - Annaes da Con7 
ferencia de Washington - (1920). 

As objecções, de resto, contra as oito horas de trabalho (limite 
maximo)' ninguem hoje toma a sério, sobretudo em um paiz tr.opical, 
em que aquelle maximo já é menos suave que o de paizes tempera-
dos . "Felizmente, diz o Sr . Andrade Bezerra, com adoçada ironia, 
i::stavam equivocados os dous delegados no nosso paiz" o Sr .. Sam-
paio, no seu protesto e o Sr. Ferraz no querer o Brasil como tendo 
a lei de oito horas, qtie o Sr. Sampaio affirmou já existir áquelle 
J.nno em Minas (s.ic) , e que poria o Brasil fóra da Convenção que 
hoje nos . propomos a assimilar e ampliar em uma lei interna! 

Yhering j.á observou que desde os bahylonios se .reconheceu na 
semana de seis dias de trabalho e na jornada de doz·e ·horas o limite 
do esforço exigível, e faz remontar ao primeiro trabalho de edifica-
ção, na historia, co:rrespondente ao industrial de · hoje, essa exigen-
cia, emquanto os árias, pastores e lavradores, a dispensavam farta~ 
mente; em compensação os judeus, mesmo captivos no Egypto, · go-
savam de um dia de defcanso, ém cada seis, e era o sàbbado, ·que 
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não seria um descanso reli.gi.oso, corno o de domingo, q'uc se deve á 
Igreja, mas per.feitamente equivalente ao dia dos regulamentos mo-
dernos de trabalho. Como se vê, salvo nos campos criadores de Matto 
Grosso, qualquer trabalho, j.á desde remotos tempos, tinha a semana 
de 1'2 horas por dia e o seu dia de descanso, mesmo entre captiv.os. 
E' verdade que o jurista allemão não falla senão em edificações ... 
de castellos. 

Quanto a. descanso e horas, a resistencia sempre se baseou nos 
interesses das industrias e da producção, mas logo que as leis de 
descanso, que os patrões, desde Ricardo Owen, na sua fabrica de 
New-Lanork. em 1816, o· adoptaram, diminuindo de 11 112 a 10 e 3J4 
(a média ainda hoje no Brasil), as horas de trabalho industrial 
Yeem successivamente, já pelos patrões, pelas leis, pelas gréves, ob-
tendo reformas, sem ou.tro resultaclo ,que o augmento da producção e 
a sua melhoria ( *) , pelo esforço mais sadio e repousado do opera-
rio, cujo serviço após as oito horas começa a render menos pelo 
cansaço. ( *) 

( •) ·Não foi entregue ·á redacção dos Documentos Parlamentares o final 
destas notas. 
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TRABALHO 

A parte XIII do Tratado de Versailles é toda ella consagrada 
ao trabalho. Parece, á primeira vista, extranho e singular que um 
tratado de paz, firmado por nações belligerantes, contenha disposi-
ções relativas a um assumpto de todo alheio ás causas, effeitos e 
consequencias da belligerancia. A inclusão, pol'ém, do pacto da 
liga das nações no mesmo tratado explica de alguma sorte esta evi-
dente anomalia. Ainda assim seria talvez mais logico que as clau-
sulas referentes ao trabalho fossem incluidas no proprio estatuto da 
Sociedade das Nações, cujo principal objectivo é promover e esta-
!:Jelecer a paz universal. 

Mas não foi certamente essa a unica razão que influiu no animo 
dos negociadores para que se consagrasse a tão momentoso assumpto 
nma parte especial e longa do tratado de paz. _As reivindicações do 
proletariado, muitas das quaes apoiadas na mais legitima equidade, 
preoccupam de ha muito a attenção pUiblica mundial, e, por toda 
a parte onde a industria se .intensirfica, a população se multiplica 
e os meios de subsistencia es·casseiam, ellas surgem com maior ou 
menor clamor, pleiteando a necessrdade de serem definidos e 
adoptados uhs tantos principios de justiça social, indispensaveis á 
boa ordem e harmonia no seio da sociedade. 

Na Europa, pol'ém, seja em virtude de uma propaganda já 
~ecular, que con~eguiu, graças á eifficiencia do suffragio univer-
:.ial, alcapçar· numeroso grupo de governantes, seja porque mais di.f-
ficil e renhida a lucta pela existencia crêa lá a extrema miseria com 
as inais revoltantes pri:viições, o problema do trabalho adquiriu no 
momento · um caracter d,e acuidade e premencia que perigoso se 
tornava protelar-lhe a solução. Era mister que o dia da assignatura 
da paz entre as nações belligerantes não .fosse a vespera de uma 
tremenda revolução; que o maximalismo russo não encontrasse 
adeptos no occidente·; que, regressando das trincheiras, os soldados 
operarios ·não se dispuz.essem a obter, por meios tumultuarios e vio, 
lentos, as vantagens moraes e materiaes a que se julgam com direito 

. e de aue. têm sido privados por uma defeituosa ol'ganizaçã;o da 
~iossa Sociedade. 

Andaram, portanto, bem inspiradas as potencias belligerantes, 
valendo-se da opportunidade que o Tratado da Paz lhes offerecia, 
para neste documento solemne p·roclamarem aquelle direito e reco-
nhecerem ·que a paz u11iversal só poderá ser fundada sob a base da 
justiça i.ocial. 
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O problema do trabalho é demasiado complexo e prende-se por 
tal fórma a circumstancias tão numerosas e variaveis de um paiz 
para outro que seria impossível resolvel-o de golpe a contento ge-
ral. Tal intenção não teve evidentemente o Tratado de Paz; creou, 
po1ié111, um appello destinado a apreciar com vagar os aspectos di-
versos du problema e a propôr soluções adequadas, recolhendo to-
das as informações e reclamações concernentes ao assumpto e pro-
;novendo a adopção de medidas que consultem o bem estar physico, 
moral e 1ntellectual do proletariado das nações contractantes. 

Depois de expôr em um preambulo as condições de trabalho 
que implicam para grande numero de pessoas a injustiça, a miseria 
e as privações, diz o Tratado: "As altas partes contractantes, movi-
das de sentimento de justiça e humanidade, bem como pelo desejo 
de .garantir uma paz mundial duradoura, convém em fundar uma 
organização permanente, encarregada de promover a realização do 
progrmma exposto no preambulo, e que abrange as seguintes me-
didas: 

a) regulamentação das horas de trabalho, sendo · fixada a dura-
ção maxima do dia e da semana de trabalho; 

b) recrutamento da mão de obra; 
e) lucta contrã a interrupção do trafbal'ho (chomage); 
d) garantia de um salario assegurando condições de existencia 

convenientes; 
e) protecção dos traibalhadores contra as doenças geraes ou 

profissionaes e contra os accidentes do trabalho; 
g) protecção das crianças, dos adolescentes e das mulheres; 
h) pensões de velhice e de invalidez; 
i) defesa dos interesses dos trabalhadores occupados no ex-

trangeiro; 
i) affirmação do principio de liberdade syndical; 
k) organização do ensino profissional e technico. 
A organização permanPnte a ·aue se refore o Tratado, e da qlial 

fazem parte todos os Membros originarias da Sociedade das Nações, 
· compreJ1ende: 1 º, uma Gonrf.erenci::i geral nos representantes dos 

nai7.P,S filiados a esta Sociedade; 2º. um Oflficio internacional · do 
trab::iiho. sob a direccão de um consel•ho administrativo. 

Em varios capitulas e numerosos ::irti.gos o Tratado dispõe so-
bre a organização. funccionamento e attribuições, não só da Confe-
rencia como do Ofificio interna.cional. 

A Conferencia se reunirá. pelo menos, uma v·ez cada anno, na 
séde d::i Sodeclade das Nações ou P, m outro local préviamente 
designado. Nella, o Brasil, como cada um dos dPmais membros, 
será representado por quah:o del egados, dous fio Governo, um dos 
patrões e um dos opera rios brasileiros. A Conferen da discutirá os 
assumntos de ordem do dia organizada com i<rande antecedencia 
pelo Officio internacional. Toda a v·ez aue se · nronunciar pela 
adoncão de proposicões rP.lativas á materia em debate, determinará 
se ellas deverão tomar a fórma: a) de unrn recommendação, que 
será posteriormente submettiéfa ao exanw elos Membros pa.ra o 
effeito de transformal-a em lei nacional: b) ou de um projecto de 
convenção internacional, aue será igualmente submettido ao exame 
dos Membros para ser ratificada. Em qualquer dos casos :uma 
piaiori.a de dous terços dos votos dos delegados presentes é inclispen-
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savel para .que uma recommendação ou um projccto Lle convenção 
possam ser adaptados pela Conferencia. 

Seja qual fôr a fórrna de que se revistam, as deliberações da 
Conferencia não obrigam de modo absoluto a todos os membros. 
O art. 405 do Tratado dispõe: - "Se uma recommendação não for 
se·guida de um acto legislativo ou de outras medidas de natureza a 
tornai-a effec·tiva, ou se um projecto de convenção internacional 
não obtiver o assentimento da autoridade ou das autoridades com-
petentes para sanccional-o, o Memibro não será submettido a ne-
nhuma outra obrigação. " 

O officio internacional do trabalho. es·tabelecido .na séde da 
Sociedade das Nações e fazendo parte integrante do conjuncto de 
instituições desta Sociedade, tem por objectivo centralizar e dis-
tribuir tsdas as informações relativas á regulamentação internacio-
nal da condição dos trabalhadores e do regímen do trabalho, bem 
como o estudo e a escolha das questões propostas para ordem do 
dia das sessões da Confe.rencia, e a execução de todas as syndican-
cias e inqueritos por ella prescriptos. Funccionará sob a sup·erin-
tendencia geral de um conselho administrativo, composto de 4 pes-
soas, das quaes 12 representantes dos Governos, seis dos patrões e 
seis dos operarios. Terá á sua frente um director, designado pelo 
conselho administrativo, de quem receberá instrucções. 

O Tratado estipula que . a nrimeira Conferencia geral se reali-
zará em Washington. no mez de Outubro elo corrente anno, indi-
cando para a ordem do dia os seguintes assumptos: . 

l'°, applicação do principio do dia de oito horas ou da semana 
ele 48 horas; 

2º. questões relativas ao meios de prevenir a interrupção do 
trabalho (chomage) e de remediar ás suas consequencias: 

~·. empreao de mulheres antes, depois do parto, durante a 
noite e em trabalhos insalubres; 

4°, emprego das crianças; 
5º. extensão e annlicação das convenções internacionaes adopta-

das em Berne. em 1906. relativas ao tr-abalho nocturno das mulheres 
e ao emprei:ro r'l e phosnhoro~ na industria. 

Uma secção, subordinada ao titulo "princípios geraes" t~rmina 
a parte XIII do Tratado de Paz . Nella, as altas partes contractan-
tes enumeram nns tantos princípios que consideram não séi impor-
tantes e ·uri:ientes, mas ainda proprios para gui:wem a oolitic::i fia 
Socied::i.de da .~ Nações, recommendando sua ri·dopcão :'is co111mnni-
rlades industriaes . Eis os princípios que as l:\Itas oartes contract:m-
tes indicam, sem comtudo affirmar que são completos ou defi-
nitivos: . 

1º. o tnibalho não deve ser considera·ilo simplesmente como . 
uma merc.adoria ou um artig-o de commercio: 

2º. o direito de associação. tanto para os op 0 r::irios como para 
os p::itrões; 

3º. o pa•gamento de um salario garantindo um nível de vida con-
veniente; 

4º, a adopção do. dia de 8 horas ou da semana de 48 horas; 
!>•: o repouso hebdom3·cla.rio de 24 horas no minimo: 
6º, a surrnressão do trahalho das crianças e a obrii:iacão de tra-

zer ao trabalho dos adolescentes dos dous sexos as limitações ne .• 
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cessarias que lhes permittam continuar a educação e completar o 
desenvolvimento ph:ysico; 

7º, o salario igual, sem clistincção de sexo para um trabalho ele 
valor igual; 

8°, tratamento economico equitativo para todos os trabalhado-
res que residam legalmente no paiz; 
. 9º, serviço de ins·pe·cção, comprehenclendo mulheres, destinado 
a garantir a applicação 'das leis e regulamentos visando a protecção 
dos. trabalhadores. 

Vê-se bem, em uma apreciação de cemhrncto, que toda a parte 
XIII do Tratado da Paz obedece a dous intuitos principaes: 

a) reconhecer, posto que theoricamente, a legitimidade de mui-
tas reclamações operarias. chamando para ella .~ a attenção dos Go-
vernos e das communidades industriaes; 

b) promover uma regulamentação internacional do trabalho. 
E' claro que este segundo intuito não se inspira apenas naquelle 

espirito de justiça e humanidade de que se dizem possuidas as 
altas partes contradantes; visa igualmente resguardar interesses 
commerciae.s de nações europ·éas que, coagidas des·de já a c·ederem 
em certos pontos, se encontrariam em inferioridade de condiçõ.es na 
concurrencia com outras Nações que não fizessem iguaes con-
cessões. 

Uma legislação industrial identica para todos os povos civili-
zados, visando a unifórmidade absoluta nas condições do trabalho, 
é, sem duvida al.gurnfl.., uma perfeita utopia. Ainda mesmo quando 
nsolvi.dll. e estabelecida. de modo mais ou menos arbitrario. não lo-
graria ella manter-se por muito tempo. porque vai evidentemente de 
ncontro á naturez·a das cousas. E, como bem disse Leroy~Beanlieu: 
"e);:iste na naturezll. das cousas uma se~rP.ta ironia que zomba do le-
crislador e contraria as suas medidas. todas as vezes quP. elle tem a 
irnpPrtin·encia dP descoll'hecel-a ou rle pretender corrigil-a". 

Como concili ar ,...ondicões tão diversas de climas, de raças. ha-
hifos, costum•es. traélicão fodustrial. instrucção publica, re.gimen pb-
litico. densidade de ponulacão, situacão economica. productividade 
uo solo. facilidade na obtenção da materia prima. etc .. etc.! Como 
venf'.er o obstaculo cre::ido nela desigullldade manifesta de forr.a e dP 
h•bilid::ide technica. pela differença de intensidadl" de trabalho nas 
diversas raças, para uma mesma duracão de labor! 

Mas. se a regulamentação internacional do trabalho é uma chi-
mern, se a uniformidade nerfeita, no que rliz respeito a salarios. 
uarticipacão Pos lucros. duracão rnaxim<i. do esforço quotidiano, e 
outras condicões inhel"Bntes 4 actividade phy-sica ou intellectual, 
:iámais noderia ser obtida, nada obsta a que cada um dos naizes 
contractantes procure. nos limites das suas possibilidades nacionaes, 
satisfazer ás justas reivindicações no seu proletariano. 

E. como no comnJi.ca-do e infinito nroblema do trabalho. um 
dos principaes aspectos é essenc.falmente moml. não será difficil 
encontrarem-se desde 1'(1. soluções parciaes. satisfactorias e acceita-
veis. ao menos, nor todas as nações do occidente. 

Figuram, entrP. ellas. as que dizem respeito ás crianças, aos 
adolescentes de ambos os sexos. ás mulheres. aos velhos. e aos inva-
lidos, bem como as que asseguram, por meios indirectos, t1m rela-
tivo conforto aos trabalhadores. 



3ói 
No Brasil, por motivos obvios, só agora cogitam os poderes pu-

blicos de uma legislação especial para o trabalho . . A Camara dos 
Deputados confiou a uma Commissão Especial a tarefa de estudar 
o assumpto, e é de esperar que, antes de finda a actual sessão le-
gislativa, haja o Parlamento adoptado medidas definidas, pautadas 
no espirito da nossa constituição e conformadas com as condições 
µeculiares no nosso meio. 

Certo, o Congresso Nacional não perderá de vista que, em-
quanto tivermos vastos latifundios para explorar, emquanto os nos-
;,os sertões se mantiverem despovoados e a nossa agricultura, visi-
nha das cidades, caracter e reclamar novos '.braços, o problema do 
trabalho ha de offerecer no Brasil asp,ectos mui diversos dos obser-
vados na Europa . 

Faltam-nos, felizmente, e faltar-nús~hão por muito tempo ainda 
as tres condições que mais aggravam a situação do proletariado eu-
ropeu, acarretando-lhe não raro a extrema miseria com o lugubre 
cortejo - a fome, o frio, o desespero - e difficultando sobrema-
neira lá um bom entendimento entre patrões e op erarios . A diffi-
culdade de engajamento, a deficiencia de salarios e a interrupção 
do trabalho (clwmage) são rarissimos entre nós, apenas observados 
em épocas de crise, o que encontram sobeja compensação no re-
curso do campo, sempre hospitaleiro, sempre accessivél a quem 
deseja applicar a sua actividade de modo seguro e proveitoso. 

Fóde-se, sem temor, affirmar que no Brasil só não encontra 
trabalho remunerador quem não no sabe ou não no quer procurar, 
e que o mal estar aqui por vezes sentido, bem como a miseria e pri-
vações de que muitos se queixam, procedem quasi sempre da doença, 
da imprevidencia ou da desordem moral . Estes males não podem 
ser olvidados no momento em ·que se regulam medidas tendentes a 
assegurar o bem estar physico, moral e intellectual das classes tra-
balhadoras. · 

Certo, o seguro generalizado, não só em caso de morte, mas 
ainda contra a doença, a invalidez e a velhice, attenuará e preve-
nirá muitos infortunios . Os ·exemplos da Allemanha e da Inglaterra 
são bastante significativos, neste particular, para dispensarem quaes-
quer commentarios . Todavia, o seguro operario por si só não bas-
tará e isso porque o problema do trabalho no Brasil offerece aspe-
ctos particulares, acha-se direct.amente subordinado e intimamente 
ligado aos problemas do saneamento e da instrucção publica. 

Não é de cer que o Congresso Nacional vá legislar apenas para 
os operarias de fabricas de tecidos, ou que se disponha a satisfazer 
tão sóme1~te reivindicações pleiteadas por exploradores extrangei-
ros, indesejaveis, arvorados em leaders da, nossa gente pacifica e or-
deira . A grande maioria do proletariado brasileiro, do Amazonas 
ao Rio Grande .do Sul, carece mais de reme·dios e protecção contra as 
endemias reinantes, de amparo contra os exaggeros das tarifas pro-
teccionistas e as restricções perturbadoras do Commissariado da 
Alimentação, do que de leis regulando horas de trabalho e dando 
outras providencias anodinas . Por outro lado, cumpre-nos ter sem-
pre em vista que é pela cultura da intefügencia e formação do cac 
racter, obtidas com a diffusão do ensino technico e de uma educa-
r;ão ·moral convenientemente ministrada, que havemos de corrigir 
e vencer a an.archia reinante nas classes trabalhadora3 urbanas, 
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anar.chia que, sem estas medidas, dormitará apen·as para mais tarde 
despertar, sejam quaes forem as concessõe·s feitas ao actual mo-
mento. 

Não tendo o Tratado da Paz cerceado a nossa liberdade, no to-
cante á promulgação de leis que regulem o trabalho, em conformi-
dade com as condições p eculiar es ao nosso meio político, social e 
climaterico, e havendo indiSlpensavel vantagem na sancção inter-
nacional de uns tantos prfncipios, destinados a melhorar a organi-
zação geral da sociedade, o Brasil d eve não só ratificar toda esta 
parte do Tratado de Versailles, como preparar-se para comparecer 
na primeira conJerencia do trabalho a realizar-se em Washington 
no proximo m ez de Outubro. 

Rio de Janeiro, 13 de Setembro de 1919. A. A . de Azevedo 
Sodré . 
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ACTA DA REUNikO DE 20 DE MAIO DE 19Í9 

Sob 'ª p!'esiid,encia d10 !Sr . José Lo11:Jio, te,n.c:lic:> oompareddo os Sa·s . 
. Andrade Bezelrra, Carlos Pena:fiel, José 1Augus1o, 'Mauricio da Laoerda, 
José '.Maria Tounimiho, Nicanor Nascimento, [)orv,al '.P·orto e J'oão Per-
netta, reunfo-se ·e;s1a ICommissã'O. 

tAherta a s·essão, o ISr . Pres1idente ,f,ez a communi·cação de que 
faltavam á reunião os ISrrs . J'Osino de Arauj.o 'e Haul !Fernandes, p0i-
motivos justificados, e scienüüc.au á Commis;s1ão de que recebera do 
'Sr . . Embaixador ,Epitacd10 jp,e,ssoa, de :Paris, um telegrramma, 1em res-
posta ao que lhe fôra .ex'Ped,j1do, contendo as .conclusões approvadas 
pefa C.am1fer,en0Üt Initennaóona'l de Trabalho, conclUiSrões estas q~e 
foram li,das 'Perante 'ª Comnüssão. 

\Estas conclusões, .em nUJmerro de nove, foram assim diis1trfüuidas: 
a 1', ra'u Sr . Andrad,e Bezern·a; a 2•, ª 'ºSr. Nicanor Nascimento; a 
3", ao Slr. Carlos Penafiel; a 4", ao 'S1r . Maurido de Laoefld:a; as 5" e 

16ª, ao S·r. J,oãio [>,emn'etta; a 7ª, 'ªº iS'r. Jos.é Augusto,; a 8ª, 'ªº :Sr. ())rorr-
v,al Parto; e a 9', 'ª'° Sr. Jüsü10 :d,e Arauj,o. Distniib.uiu aJÍrl11da 'O .Sa." . 
. Presid,ente ao .Sr. \R:elator <Geral,, Sr . Andir,ade Bez·eirra. a m~n:sagem 
presidencial relativa ás modi:fioações a serem introduzidas na nossa 
'legrisfação social, e represen taçõ,es ido Centro Gosmop.o'lita e de Fo-
:guista.sr do Amazronas. . 

;D,ec.Jarou aü1da 'º s~·. Pr,eúdente rque, elaborados ·os pareceres re-
lativos ás nove conclusões, ,estes iriam a imprimir, os seus avuk,os 
tlis~riibui dos aro1s membros da Oommisrsão, para, ,erntão, s101:t1fr·erem ·dis,.. 
cussão ·e serem V'Olados. · 

A r espeito do ei1roaminhamento <destas questões, trav,ou~s,e vivo 
debate no sei-o da Commissã10,, que, ,contm os votos dos iSrs. Joào 

'!P.enrnrtta ,e Carlos Penafiel, resolveu ersrtudal-as ,em projectos s·epara-
dos oibe{lecendo á clistribuiçã:o 1feita, ficando o Sr. Relrator Geral 
en carrc:gra,do de apr·esentar, desde iogo, um pr1od.ecto ,c,ons1ignando as 
modificações rcrue a pratica demonstrou 1111ecessarias na lei S'Obre Acc1-

'DENTE S N,O TRABALHO . 
Havendü entre asr .mater:ias distrfütüdas a estudo r,eif.ernncias ao 

D.epartamento do Traibalho, o .Srr . Maurício d.e !Lacerda, declarando 
existir a res'Pe,ito uma leri de ,que fôm o autor, reque·peu, .e a 'Com-
missão deferiu, que .fossem solicitada,s :çi,o Sr. !Ministro ,da Agriculrtma 
informações sobrn os motivos que impediram ·de ser in1srtallado, até 
hoj.e, es be departamento . 

1F e·z a'inda o S:r . 1Maurkio de Lacerda ap'PeUo ao Sr. P.residente 
ipara SiOlici tar ao Mimrisiteúo dia Agricultura a admissão de um reprt-
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sentante autoriwd'o das c1as,~ 1es trabalhistas na Commissã·o Consul--
tiva or·ganiza1da peio mesmo Ministe1rio. 

!Em S·egu1ida, os Srs. 'J}eputados Andrade Bezerra e Salles Junior 
entregaram ao Sir. Presid·enite repres·enitações dos ·em1pregado,s1 no 
commerciio do Recife e S . 'P.au}o, atHm:entes a diversas i;eivindica-
ções. 

IPor ultimo, uma commissão do Ci:rcuI:o dos Operarios da União· 
fez ·enwega d·e um memorial s·ofücitando iguatldade ld,e dir-eitos ·e gar·an-
t ia.s conce·di·dos 1aos ·funccíio1na•r.i:os pu:biicos. 

CONCLUSÕES APPROVA!DAS NA CONFERENCIA INTEhNAClONAL E SUA 
DISTRIBUIÇÃO 

1 • - Ao Sr. Andrade Bezerra: 

I 

O trabalho não deve ser co1msidera,d10 simplesmente mercadorla ou 
artigo de commerdo. 

II 

iDrireito de associação, tanto dos operarios como dos patrões, para 
todio,s os fins não contrarios á J.ei. 

III 

Pa•gamento .a.e :sala'l'io que ass·egure o nível da vid:o. d·c accôrdo· 
oom o tempo ·e com o p·aiz. 

IV 

V 

!Repouso hebdomadario de 24 homs, no mínimo, comprehenden-
do os domim1gos se·mpr.e .que fôr po1s1slive'l . 

Salario mini.mo e SJUas 1gamJn.tias; limitação d-as ho'.ras de trabailho-
t- repouso heibdoma1d'arfo . 

5• e 6• __, u'\o 1S.r . João [>,ernetta: 

VI 

;;supIJressão d,o trabalho das ·Cr·eanç·as e limitação do trabalho de 
menores, de modo a permittir a educação e des>e nvolvimento phy-
sico. 

Trabalho de menores .e creanças. 
Aprendizagem e ensino pro1fissio1mal. 
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VII 

Sa'lario i-guaà, ·s·em cListincção .d·e sexo, pam trabaJho igual. 
Trabalho d.e mulher·es - condições, re·gras e garnnha. 
7• - Ao Sr. José .A!ugus1to : 

VIII 

Uma lei nadonal deverá assegurar tratamento ·economiice, ~ 
equitativo a todos os operados r·esi·diin do le.galmente mio P:aiz. 

Direito Inte.rnaci.rona'l üperario. 
8ª - Ao Sr. Dorval 1Pomo: 
Traha<Iho :dos .operarios •da União,. dos Es·tados e dos munidpios. 
9• --· iAo Sr. J.osinio de iA1raU1j•o: 
Protecção ao trabalho .comme·rciaI ·e ao trabalho agrícola. 

IX 

1Cad1a Estado organizará um serviç·o de inspecção, que compre· 
hender:á as mulheres, aifim de .garantir as leis d.e· trabalho. 

iP·rotecção 1egal do trabalho em geral: a) Dep·artamento do Tra-
balho-Museu Social; b) secretariados e inqueritos sociaes; e) inspe-
cção d·o trabalho; d) ·direito,s e fórI]Jas de associação; e~ con!tI'acto 
conectivo d•e trab a'lho. 

2• - Ao Sr, . . Ni.rcahor Nascimento: 
Seguro sociial. 
3" - ao IS.r. Carlns !Penafiel: 
HygieLil·e e segurainiça do t.rabafüo. 
Tra1balho em domiciHo. . 
4" - Ao Sr. Maurício d.e L·acerda: 

.NCTA DA íRIEUNIÃO [)IE 4 IDE ArGOIS.TO iDE 1919 

:Sob a pr.esidencia do Sr. José Lobo, tendo ·comparecrido o:i 
Srs. !Andrade 1Bezerra, Maurício de 1Lacer.da, José !Maria T-01rrinho, 
J.oào Pem-etta, José Augusto, Nieanor iNas·cimento e Augusto de 
Lima, reuniu-se esta Commissã•o. ' 

Foi lida e ap[provada, sem ohs1ervações, a acta da reunião an-
terior. 

O .Sr. IPr·esidente, tomando a palavra, !fez a segufote declaração: 
"'\Pedi a preJSença dos meus companheiros da iCOill!IDissão Es-

pecial ide Legislação !Social a ·es.ta reuniã·o, aifim de lhes .oommuni-
car ·O .resultado da .oonferencia que tive com o Sr. Presidepte da 
Hepublica, a .propà1sdto dos trabalhos cnnlfiados á mesma Com-
missão. 

Logo após a exp.edição, ip.or te1e.gram;ma, das .conclusões vo-
tadas pela CO'nferencia da !Paz sobre o re.gimen do trabalho, fui 
in.forma:d.o, por intermedio do Ministerio das Relações Exteriores, 
de que o Sr. Embaixador E.Pitacio IPess.oa, Pr.esidente eleito da Re-
publiica, desejava coUaiborar ina rnlução legislativa de tão impo1·-
tante problema, e que partir.ia para o iBrasH tão ·depressa lhe per-
mittissem os encargos mais urg.entes da -Embaixada. 
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Não ipodlamos, na rea.lida·de, prescindir de ta,I collaboração, 
excepcionalme1n,te vaU.osa, em virtude de concorr.erem na pes·s10a do 
Sr. Epitacio Pessoa - as duas investilduras de Bmbaixad·Or do Bra-.in á Conferencia da Paz e iPresidente da Republica. E assim, reali-
zada a posse presidencial, pedi a alludida confeTencia, e nella in-
quiri .da orientação .que IS . Ex. pensava is1eguir nesse caso. 

IPen,sa ü iSr. Presidente da Republica que o Brasil deve se .de-
&obdgar, sem delongas, do ,comipl'Omi~so [nterna.ciou·a1 assumh1do 
na ·Conferencia da Paz quanto á questão do trabalho e legisfar de 
accôrdo . con1 as conclu:~1ões v.otadas pela Commiss.ão Internacioi!llal 
de Trabalho e apprnvadas pela ·Conferencia ida iPaz, adoptando re-
gimen legal de trabalho que c-onsagre as ·aspirações justas do tra-
balhador e a© meSlmo teiinpo ampare os legitimas interesses do ca-
JJital e da sodedade. · · 

üf'ferecendo um exemplar da a cta .da reunião desta Commisisão, 
em que foi feita a 1dlstriibu1çã·o das materias pelos diversos relato-
res, expnz ·o metlhodo adaptado pela maioria da ICemmissão p ara 
estudo do problema .e sua solução legislativa. 

Goncordain-do cHm as v·antagens de tal methodo, pela divis1ão do 
trabalho no estudo -.das ques•tões, ponderou, entretanto, o 6r. !Pre-
sidente da R·epublica, que, estudados pela ·Co:mmissão os relatorios 
parciaes e suas resipectiv•as ·conclusões, seria de toda conveniencia 
consignar ,0 resultado obtido em um pro,jecto uniic-o, elaborado de 
accôrdo corn o vencido, pois só por .essa fórma a coor.denação das 
id·éas v-encedoras no sei.o da Commissão poderia ser feita obede-
cendo ao systema que dev·e ;p1residir .e inspirar obras da naturez i:i, 
daqueUa que está confiada ~ esta IGommissão-

iDeclarou por lfim o Sr. Presi.dente da Republica que tinha con-
seguido valiosos s·ubsidios sobre a questã0 do trabalho, mas que o 
volume em que s·e aeiham taes subsidias só aqui cihega t\mtro die 
20 dias mais ou menos. 

O Sr. Maurício .de Lacer·da, finda a declaração do Sr. José 
Lobo, disse que em muito l.ouvavel esta iniciativa de S. Ex., .c.on-
f erenciando com o Sr. :Presidente da Republica, mas que (julgava 
muito ~mais proficua a ·collahoração do Sr. Presidente da Republica 
na solução do pro:bfoma sobre o regímen de trabalho, si feita me-
ài•ante Menr,1agem dirigida a-o ·Congresso e consignando as me,didas 
ou providencias que .a juízo do Governo devüm &er encaminha·das . 

. Os S.rs. José Lob.o e Nicanor Nascime·nto ponderaram em resposta 
que tambem é constituicional a collaiboração do Sr. Presidente da 
Republica nos tr(abalhos parlamentares por interimecl'.io 1d·as üom-
missõ es ·das respectivas ,Camaras. 

Ficou resolvid·o que os 'Srs. Relatores pardaes apresentem os 
<>eus trabalhos com a possivel brevidade e ·que, á medida que forem 
sendo entregues, sejam .impreo:1sos em avulsos e distrihuid-os aos 
membros da Commissão, ,iniciando-se ·O estudo delles, em Commis-
são, decorrido l~lll p.ec_rue·no prazo. 

O Sr. João IPernetta fez, então, a declaração de que j1á havia 
terminado o seu rRel atorio com as .r·espectivas conclusôe'S• 

O Sr. Presidente d·eterminou que fosse á impressão esse tra-
balh0 do Sr. João Pernetta, assim · que o mesmõ f.o s1~ 1e entTegue . 

Nada mais havendo a tratar foi levanta.da a sessâr~, de que s~ 
lavrou a presente acta-

'Sa!a das Gomimissões, acis 4 de Agosto de 1919. -- Jo.sé Lobo, 
lllresi dente. 
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A!CTA. DA BEIUNIÃIO iDE 13 .DiE OUTUBRO DIE 1919 

Sob · a presidenda do S;r. José rLobo, tendo .conipar.ecidio o~ 
Srs. Andrade Bezerra, A ngusto de Lima, 1Mauricio de Lac~rda, José 
::\faria Tourinho, INicanor Nascimimto, D'orva1 'P•ort0, Carl.o:-. iI»ena·· 
fiel e José :Pernetta, r.emüo-1s1e esta ICommissão. 

Lic;la ·e approvada, sem obsel'vações, a acta da reuniã·o anterior., 
o Sr. Mauricio de Lacerda .fez a d·eclaração de que, estando a con-
cluir seu relatorio, compareceria apenas ás reundões da Gommissão 
até súa entrega, de 1mo.do a satisfazer o compro:misso moral a1s1su-

• mido com ·Os seus oollegas ·e a ·Camara, quando acoe.itou o trabalho 
que lhe foi distrHrnido pelo Presidente da Commissãó de Legisla-
ção 1Social· 

Impresso e di»rf:ribuido o relataria do Sr. Carlos Penafiel sobre 
.. a hygiene e segurança do trabalho", a ·Commissão começou a dis-
cuUr as mo.dilfi.cações .a serem feitas na lei de "accidentes no tra-
balho". A maioria da iOommissão, em meticu.l.vso e de.morado es-
tudo, deu a es·s1as modificações a seguinte redacção: 

TITULO 1 

Dos aqçidentes no trabalho 
1Art. 1.º Consideram-se acciden tes no trabalho, para os fins da 

presente lei: 
a) o .produúdo por um facto su:bito, violento, externo e invo-

luntario no exerdcio .ao trabalho, determinando lesões oo~poraes 
ou perturbações .funccionaes, que con"rf:ituam a causa ou concausa 
da morte ou da perda total , ·OU parcial, permanente ou temporaria, 
da capacidade para o trnbalho; 

b) a doença •Contrahida .pelo exercicio d0 traibafüo, quando este 
fôr de •n·atur.eza a causal-a, e desde •que .d.etennine ou concorra para 
a morte do bperario, para a perda total ·ou parcial, permanente ou 
temporaria , da ·capacidade para o trabalho. 

Art. 2.º O accidente, nas condições do artigo anterior, quando 
occorrido pelo facto .do trabalho ou durante este, obrig;i. o patrão 
a pagar uma indemnização ao .op.erario ou á sua faimilia, exceptua-
dos apenas os casos de !força maior ou ·dóio da propria vktima, ou 
de estranhai~. ao serviço. 

Paragrapho run.ko. Não co·nstitue força maior a .acção das for-
ças naturaes, quando ·occasionada ou aggravada pela instaHação do 
estabelecimento, pela natureza do serviço ou pelas circumstancias 
que .elffec tivam ente o cer.carem· (E' o paragrapho unico a.o regula-
mento vigente) . 

Art. ·4·º E' considerado operaria, para os effeitos desrf:a lei, o 
i rndividuo de qual·quer sexo ou idade que exercer por ·conta de ou-
trem a sua acção em qualquer dos ramos das industrias /fabril , oom-
merdal ·e s,eus annex•os, lwm como d·a agricofa, des·de q;ue esta em-
pregue mails1 a.e 10 trabalhadores. 

IP.aragrpho unico. A obrigação ·estabelecida neste artigo esten-
d .e-se á União, Estados .e munidpios. (E' o art. 4°, modificado). 
· Pelo ade·antado da h-Ora, o .Sr. iPresiáente suspendeu os traba-

lhos ida Commissào, convoca·ndo nova reunião para o dia 15 do 
corrente, depois dais1 votações d.a Camara· Será então estudado o ti-
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mlo II "Da iJ11demnização" ,e, havend.o tempo, ·os demais titulos. E 
levantou-se a reunião, de que foi lavrada a presente · acta. 

Sala das Commissões, a·os 13 d·e .Outubro de 1919. - José Lobo, 
Presti.dente. 

A-CT<A DA REIUiNIÃO iDE 15 DE QIUTIUJ3RO DE 1'919 

Sob .a pr-esid.encia d10 Sr. J.osé iLlo:bo, 1tend·O oom;parecid·o OJSI 
Srs. Nican-or Nascimento, Dorval IPorto, 1Carlos Penafiel, José Maria 
Tourinho, Maurici0 de ~acerda, José Augusto, Joã·o !Pernetta e An-
drade 1Bez·err-a, reunio-se esta ·Commissão. · 

Lida a acta da reuniã-o anterior rf.o-i a mesma a·pprovada após 
r.ectific_ações propo1sitas pelo Sr. João Pernetta, -de que fôra vencido 
em toda a materia votada e acceita naquella reunião, do que op-
po'rtun.amente daria as suas razões, e do !Sr. Carlos íPen-alfiel, que 
apresentou por escripto a seguinte d eclaração: . 

"Quanto ª'º paragrapho u-nico do ar1. 1º d-o respectivo d: ~·cr-eto 
n. 13. 4918, de 12 de Março ultimo, que regula a lei, a Gommissã·o 
achou bem inspirada a idéa do Sr. !Pena1fiel sobre a necess1idade de 
estender-se ·ás mais graves -doenç-as ·n·a-ci-onaes, de caracter nitida-
mente pirofissional, o p·rincipiQ do :risco profissional; mas enten-
deu que o assumpl!o deve ficar a cargo da ·r-egufamentação da me.s-
ma medida legislativa pelo Departamento do Trabalho- O Sr. Pena-
fiel, -depois d-e vencido, suggerio a co·n-veniencia de ein outra feita 
o Governo não esquecer -de collocar na Comml§são extra-parlamen-
tar, como aconteceu em Março ultimo, um medic-o, cujos coJ11s1elhos 
são indispensaveis á elaboraçã-o .de um r-egulamento sobre accid en-
tes do trabalho, mórmente qua·n-do a lei teve a magnani:ma extensão 
de .abranger as doen'ças profiss·ion~s. 

Ao art,. 2º a ·Commissã·o acce-itou o alvitre -de 1s-e accrescentar, 
na parte final as palavras "extranhos ao serviço". 

!Pior quah'O votos contra quatro, .a Comm'issão 1e·qu.iliibrou-se 
quanto á idé-a do 1Sr . IP.enalfiel, de incluir a industria em domi-ci-lio, 
tendo -o Sr. José Lobo, Presidente, idecicHdo com -0 seu · voto pela 
exclusão da indusitria em ·domicilio, o ·que fez aquelle Deputado pon-
derar que essa ·decisão -era contraria .ao compromisso assumido pelo 
Brasil na Conf.erencia da 'Paz . 'Si ·a 1Commissão havia se r eunido 
com o fim de ·estudar as thesesr conlfia.das aos s-eus dif.ferentes mem-
bros, para pol-as de accôrdo com os itens das conclusões da-quella 
-conferencia internacional, Ie:m'brava que o Tratado da 1Paz não col-
locou a questã-o importante do trabalho em dcim1cilio no item refo· 
rente a-0 salario, e sim no qué diz respeito ·á hygi-e1n-e e "segurança" 
do trabalho indusitrial, o que bem 1demonstra que o criterio é tornar 
extensiv-el á industria -e'm domicilio as leis d e seguranç-a, -e uma lei 
sobre accidentes não podia esqu!:)cer a h ypothese e:m dis-cussão. 

O Sr. <Au gusto de Lima, Relator da part.e r eferente 1á protecçâo 
d-o trabalho rural, propoz; para limitar os benefícios da lei ·n.eirse 
terreno, o criterio do ·emprego pelo menos 1d-e "dez p ess·oas" a scr-
d ço de ou trem, em vez do emprego de motores .inanimados. 

A Commissão deliberou, segun do proposta d-o Sr . Andrade Be-
:r,e-rra, r equisitar da tMesa um tachygrapho para acorrrpanhar e r e-
produzir os s·eus tmbafüos, -na integra . Sendo adia•ntada a ·hora 
em que a Camara cO'ndui·o . as votações, o Sr . Dorval P-0rto pr·opoz; 



\ 
.- 311 -

e a Comrnissão acoeitou, .que os trabalhos fossem adiados para o dia 
seguinte, ás 12 horas. 

E lavrou-se a pTes·ente ada· 
Sala das Commi1sisões, a0os 15 de Otltnbro de 1919. - José Lobo, 

Presidente. 

A·CTA DA. REUNIÃO EM 1.8 iDIE OUTUBRO DE 1919 

Sob a presidencia do .Sr. J.osé ·Lobo, ' tendo · co~parec'idro o~ 
Srs. Augusto .d.e Lima, Mauricio de Lacerda, \l)orval \Porto, Carlos 
Penafiel, João Per+netta e José Maria Tourinho, reuniu-g,e ,~sta Corn-
missão. 

Lida e approvada, sem observações1, a acta da reunião anterior. 
o Sr. !Presidente foz a commun.icação de. que o Sr . A,ndrade Bezer-
ra, por se achaT incommodado, debmva de comparecer á reunião. 

·Continou em seguida a Co:mmissão a estudar, acceHando-as por 
maioria, as modificações ·á lei dos accidentes no trabalho, com a 
seguint.e r.edacção e começando pelo 

TITULO II 

Da indemnização 
:Art. 4.º A i·ndemnizaçfo seiiá ·calculada ·s·egundo a gravidad!e 

das consequenc:ias do accidente, as ·qtiaes podem ser: 
a) morte; 
b) incapacidade total ·e permanente para o trabalho; 
e.) incapacidade total e temporaria; 
d) incapacidade parcial e permanente; 
e) incapacidade parcial e temporaria. 
IParagrapho unico. Os casos de Í'D•capacidade S·erão delfini.do~ e 

1especificados no regu'lamento ·desta'. 'lei. Ell'tend1e-se perm&n·ente a 
incapacidad~ .que .durar mais de um anno. (A Commissão, por una-
11.jmidade, resolveu r ecommendar para os elffeitos do regufamento 
as suggestões do S.r. ·Pe1:iafi.el a esse artigo) . 

Art. 5.º O calculo da i1ndemnização teirá por base o salario da 
victima (redacção o'fferecida pelo Sir. Maurício de iLa·cerda e ac-
ce ita .por unanimidad·e) , 

Art. 6.º Em caso de morte, a ind.emnlzação oonsistir,á em uma 
5úmma i1gual ao salari10 rle tres annos da victima, a 1qual seirlá paga 
de uma só vez á sua familia, conjuge sobrevivente e herdeiros ~i.e
cessarios, obi>:1ervaâas as disposições do Codigo ·Civil sobre a ordem 
da vocação hereditaria .e mais as despezas funerarias (a mo.difi ca-
1ção ." despezas .funerar.ias" foi prnposta pelo :Sr. Maurício de La-
oeerda). 

Na discussão de1s1tes artigos, 1fizeram observações, discutindo-os. 
os Srs. ·Mauricio de Lacerda, José tLobo, .Carlos !Pena.fiel, Joã00 'Per-
netta ·e Augus to ele Lima. Essas observações serão publica.d.as op-
i> ortunamente, como annexo á acta. 

iNe~rte ponto, ten.do a tGorn:missão de <tomar parl·e nos trabalhos 
da Gamara, 'O .Sr. P.residente interrompeu a sessão, ás 13 e meia 
h oras, -sen-do lavrada a presente acta. 

Sala das iCommissões, 18 de Outubro de 19,19. - José L·obo. 
Presidente. 
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NO'.r.AIS TAüHY:GRAiPiHM>AS [)A HiEUNIÃ!Q DIE 18 DE OUTUBRO 
SOBIRE A DI>SICUSISÃO DOS AIRTS. 4º A 6° 

O Sr· Penafiél: - Sobre o tHulo 2o, proponho reduzir os cn·•os 
de incapaciid.ad·e a itres, ·em logar de quatro, achando que essa re-
ducção t·em mais vantag·imi na pràtica. Fica, purtanitu, a i n ~apac1-
dade parci·al divid.ida em temporaria e permanente, &endo a ter-
ceir:.l hypothes·e a incapacidade total. Os 'aHemães reduziram os. 
casos de incapaci'dadre a .dous: accid.entes seguidos1 de incapacidadi;, 
total para o trabalho e .accidentes seguidos de incapacidacl·e parcial. 

O ·individuo atti<nigido de pequena incapacidade parcial e tem-
poraria poderá, em poucos dias, restabeJ.eoer-se, s·em necessidade de 
processo algum. Tudo s·e resumirá nessa hypothese em assistencia 
domiciliar.ia, ao :pass·o ·que a divisão da actual foi vae dar em a>buso. 
na pratica; a qualquer J.esão illlininra, insignilfícante, se levantará 
toda sorte de difficuldaices, 1d1e !fraudes, até. 

O S1·. José Lobo: - Então temos o seguionte: morte, incapaci-
dade total ·e permanente, incapacidad·e parcial temporaria e parcial 
permanente. [)e modo que fica sempre conslgooda a incapacidade 
parcial tempo1·aria. 

O Sr. Penafiel: - Sim; porque 1 ~ 1ómente ·quando a p3rcial pa!.·· 
sar a total é que se mod.iificavá a fórma de ind.emnização . 

Esse é o regimern belga. O regimen fra•nc,ôz tamiLem r-eduziu (} 
numero de casos ·de .in-capacida.d.e a tres. A le'i como ·está copiou o 
regimen de divisão da J.ei italiana de accidentes. E' a unica que 
ainda guarda a sub-divisão de incapacida1d.e para os effoitos da in-
demnfaação em quatro cartegorias. A minha proposrta é esta: 

"Nos casos pr.evistos no art. 1 º, o operaria terá direito: 
a) por incapaddade a:bsoluta per:manente, a uma pensão igu:;t 

a dous .terços do seu ~alaria annual; 
b) por incapaci-iade :parcial permanente, a uma r·enda i·gual á 

metade da rnducçã•o que o accidente tiver f.eito wffrer ao salario; 
c) por i•n.capaddade temporaria, quando durar mais de cpatro. 

dia1s1 de trnbalho e os .domingos .e feriados, igual á metade do sala-
rlo que perceber no momento do accidente do trabalho. 

A' phrase que se lê no texto do projecto de lei sobre a~cidentes 
no trabalho - "igual á metade do salario que perceber no ::nomen-
to do a·ccid·ente" - acho co~1ve-iüelll1te accriesce.ntar: "a ,menos que· 
os 'salarios sejam variav·eis". 

O Sr. Maurfoio de Lacerda: - Não. Sustento o systema ida lei .. 
O Sr. Penaf1iel: - Julgo .que o meu nobre collega o Sr . Mauri-

cio de Lacerda Jaz uma a.ffirmativa ba1s1eada sobr.e uma informação 
falsa, do Sr. 'Aidolpho Gordo, ·quando diz que este ·demonstrou que 
só dous paiz·es possuem o regimen, para accidentes ·do trabalho, da 
pS,.Usão, todos os demais adopta·n.rlo o s:vstema da indemnização po1· 
.somma fixa . Nego esse ifacto, de maneira per'·emptoria. Ainda ago-
ra acabo de •folhear em casa as leis franceza e belga. 

O Sr. Mauricio de Lacerda: - Attend.endo á situação da~ in-
dustrias no Brasil, entendo que, muito embora o regfanen da pensã0> 
se.ia o raciO'n·al e ·o mais applicavel ao operaria, onde haiam indus-
trias estalbelecidas e não industrias mantidas p1elo airtificialismo do 
nosso proteccionismo, precarias, vivendo de material extranho, su-
jeitas á concurr.encia e até a ·me.d.idas de gov·ernos extrangeiros, so-
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bre as quaes · não podemo.si i•n,fluir, ma.>, achando que o operar.i.'l, 
quando sOiflfre o accidente, deve ser desde logo indemnizado. 

Não se encontrassem as industrias 11aó·:inaes nas condições de 
depe'n·dencia directa da materia prima, .em qne estão, e até ~1ujeitas 
a uma politica de alfandega, aHás condemuada pe1o Tratado de Paz, 
entre as nações componentes da Liga, eu estaria de accôrdo em se 
manter o systema d·e pensões. 

Mas, como as nossas> industrias não est2:'.J est.1belecidas com ma-
teria prima 1n·acional e se acham ·dependentes de politica allfande-
garia, •que vae ser dentro em pouco revista por todas as nações, 
dada a nova .orientação · commercial que vão· tomar, entendo que 
não· asseguramos ·o operario co:rn es:"'e r.egiril·en de pensões, porque 
a~ nossas ;.ndustrias tend·em a d·esappar·ecer ou a se exHn.guir por 
qualqtter medida de tar.ifa e nós não poderemos manter as garantia,~. 

. iE ainda mais: não quero chegar, muito embora em doutrina eu 
entenda que .estamos ·e!m uma phas.e de propaga'n·da intensíssima, em 
materia de legisiação positiva, a fazer uma legislação abstracta· Te-
nho de obed·ecer ao que o costume, ao que o •meio, ao que a ·sdtua-
ção, em summa, ao ·que tudo, mater.ialmente, me det.ermína. !Por 
isso é que não trago para o corpo de uma Iei positiva princípios 
que a.inda estã-o <Cin uma phase de divulgação propagandista; poe 
isso é que, estabeiecendo melhor um equilfürio entre os des·ejos, 31<; 
tendem·cias es·pirituaes das élites m·entaes do paiz e os costumes, a 
s•ituação ·material, .digamos mesmo o meio physico de que a lei tem 
de se originar, sou <Obrigado a ·c·ed.er, deante de .factos, nas minhas 
aspirações .e doutrinas; porque se não ceder, 1farei uma lei como se 
fez no Uruguay. Alli se estabelec·eram l<eis sociaes adeanta.cli•s1si:màs; 
quem as inspirou tfoi o partid-o do tDr. Balthazar Brum; dellas se 
fizeram pontos de pr.ogramma. iEssas leis !foram adoptadas antes 
daquelle estadista assumir a preside•nda. J)efendeu-as na .camara o 
Dr. tBuero. Uma vez na presidencia o tDr. tBalthazar Brum, decla-
ram-sei gréves, . movimentos> orígina1d.os das reclamações d'perar.ias 
pelo . cumprimento ·da Iei, que não se .faz.ia. E -o parti.do contrario ao 
Dr . .Baithazar 'Brum, que tinha combatido o radica.11smo social da 
lei, passou então a atacar a moderação •governamental d.os antigos 
radicaes Iegisladores, que 111·0 mo·mento governavam, porque a le<i, 
pela sua grande a•bstracção, não s·e podia ap•plicar ao meio, vh:fa 
que este era inadequado á a.pp li cação .dos seus princípios e e'stava 
em um retardamento industrial em relação ao adeantamento euro-
peu. Ado:ptada essa lei, e'm prindpios muito mais radica.es do que 
º~' proprios da legíslação ingleza, não ponde ser appiicada, fazendo 
os 'partidos disso uma arma .poliitica. .,. 

\"Sou de ;parecer que, ·elaboralD·do uma legislação nesse sentidG. 
devemos ad optar medidas que s·ejam ad•equadas ao nosso operaria-
do. Adoptadas ei:;:isas medi.das, poderemos continuar na nossa pro-
paganda doutrinaria. 

Mas, dizer que 'fizemos .passar aqui uma lei escripta correspon-
dente aos nossos ·princípios doutrinarios, sem consultar o meio, é 
contrariar ·todOiS> os princípios natura·es de formação legal. 

!Por iss·o ·é ·que', ·em relação ao regimen das pensões, embora qui-
zess·e acompanhar o meu nobre coIJ.ega, àcho .queem principio está 
muiito ·bem oriemtad-o. 

P.elas razões que vim 1d.e ·expender, voto pela re•da.cção do a1·-
tigo nas condições ·em que se acha. 
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O Sr. Penafiel: - Eu me .con: pr·ometto a responder ao nobre 
c·ollega sem usar de argumen.tos de -ordem .doutrinaria, a.penas com 
awgumentos praticas, .com lfa.ctos -pio•sitivo·s, demonstrando que o re-
gime•n pelo qual me bato praticanrnnte, seriá até um meio de orga-
nizarmoSI a def.esa econon:.ica Ido nosso meio industrial. 

•Po·r iss·o é que, em relaçãro ao regimen das ·pensões, embora lqui-
ze·s•s-e acompanhar o meu nobre coUega, acho que em prin•cipio está 
muito b em ·o.rienta.do. 

Pelas razões que vim de ·~xpender, v-oto p ela r edacção do arti.g:o 
nas condições em ·que se acha . 

Foi a poiitica seiguida prnticamente p•ela AJlemaniha. 
Quando essie ;paiz •começou 'º seu surto industrial, iguaes argu-

mentos aos adduzido.s pelo rreu hon1rado .co.Uega prov-ocaram uma 
grita de todo o elemento cons·ervad'01r da Allema;nha, •q ua.ndo ü Go-
v·erno instituiu .uma rede de seguros de .toda especie, nã.o só ·Contra 
accidentes, como ;abrangendo a invalidez, a velhice •e todas as .doen-
ças, medida que, longe de prejudicar os surt·os1 industriaes d.a <Alle-
manha, só os lfavm··eceu. 

O Sr. Maziricfo de Lac.erda: - .Convém notar que alli in1flu1~am 
para isso factores muito importantes, como a densidade rde po·pula-
ção, unid•ad·e :d·e .pclitica, facilida1de de crndirto, girande accumulo de 
ca•pital, collocação .geographica, trnns.po·rtes. Aqui nada ·diosso s1e 
enc·o·ntra. 

Nós installámos industrias que até hoje estã.o 1dependentes da;,, 
tarifas porque nã·o ternos a facilidade do credito; somos um paiz 
s·em capital nacional; srornos urna col.onia bancaria, como ·s·om-os co-
lonia em assumptos de materia prima e >transporte~ transatfantioos; 
não temos a nossa inrdep endenci:a economica. 

·Por ·outro bdo, na AJJ.enm rüia se dispunha de inventos, de des-
coiberta•s proprias, CJU.e fiz·ewam desre·nvolver todas as industrias . 

'f,odos ·esses fa<Ctmes que o meu nobre coU.ega despreza é que 
1r..e não fovaram a f.azer .o .estudo comparativo entr·e a AUemanha e 
o !Brasil. 

O Sr. Perrnelta: - Os capitaes a.pplicad•os nas nossas i nclus1trias 
constituem outro factor importan.te; rdã.o .dividendos superwres aos 
ela Eur.opa. 

O Sr. MauI"icio de Lacerda: - E hão ·de •dar ·clivi·dendos ainda 
maiores no ·dia em •que se esta.belece,r lque as mateTias! p•rimas -ex-
trangeiras não pagarã·o imp•ostos. 

O Sr. P·enzetfla: - Sou contrar:i.o á in'cl.emnização: primeiro, 
porque ella re.p.resenta sempre um equi·valente material elo traib a.J·ho; 
e eutend·o· que o traha1iho Jrnmano é gratuito, só podendo c'o·mportar 
elquivalente moral. Segundo, por<que, pelo regi'n;en das indemniza-
ções em mas·sa, não rficaria garanrticla 1a organização da familia p:role-
taria, ·que é oibjecto da questão s:ocial, 'na sua .parte material. 

Enten'do, porta ntro, qne .a iquestã.o se resL1me em procurar garan-
tir -o salario que representa as condições necessarlas pa·ra a m an uten-
ção material d.e cada fami.lia proletaria, d·evenodo esse •sala'rio ser 
garantido JJ! ~}a emprez·a J)a.rticular, emquanto ·subsistir, e, comple-
mentarmente, pelo IEstad·O, 1110 caso de .fallencia ·ou extlncção da mes-
ma empreza. Para isso ·deve-se, naturalmente, completar a l·ei, in.sti~ 
tuindo .por pa•rte do Estado urna caixa ·g·eral ele ·pen.sões pr~l-etari as. 

O Sr. Auglls/o de Lima: - Eu prelfiro o texto ela lei c'onsagran-
do a in.demnizaçã-o. 



- 315 -

P .efa natureza juridica .da in'demnização, ella ciorresp·On·de a uru 
direito do ope·ra1rio, a uma oibri.gação do patrão, ao passo que a pen-
são, prin·c1palmen1e, nos termos em que a.caba d.e .ser definida, ex-
c1uLda eventualmente mesmo a otb:rigação d.o ;patrão, .eua se torna 
uma liberalidade d·o Estf1do; e, nas drcurns.tancias .eim que se acha 
o nos1so p::tiz, o Bstado não poderia assumir urna obrigaçã10 para :a· quaJ 
rhe escasseiariam •OS recnrsos, como 1é 1facil de ve1·iificar na pre·cari-
dad·e da maior parte das iu1dustrias de que se alimenta o ·erario pu-
b1ic10. 

O Sr. Tourinho - Em face das razões de o.rdem 'Pratica adduzi-
das .p elo ·seu collega, o .sr. 'Maurício de Lacer'da, vota ;pelo sy•s1ema 
já :instit uído na achxal lei . · · 

O Sr. Dornal Horto: - V•oto peio texto da l·ei, p·ara t o·rna·l-a ·exe-
quível no meio 1bras1i1ei1ro. 

O Sr. Presidente : --- ü nosso .collega Sr. !Manri<Cio de Lacerda, 
definiu bem a situação da industria com refação aio cap.ital nella 
emppega'do, ao cr·edito, a,-, trans.porte •e t·odos os outros m.e.ios de •que 
de,pendern sua vi'Va e pr(' Speridade. 

A •situação, assim dP,J'inida, leva-me .a preferi1r o sys1ema da lei, 
muit10 •embora aC'redite que, em principio, o siystema mixto se.ria o 
melhor e será de futuro victori·oso .' 

O Sr. Presidente: -- O art. 4º fica tal qua·l está re'digido e cor-
ll'espon.de·nte .ás .fórmas eh indemnizaçáo. 

O S!r. Cw·los Penafiel : - tAs outras proposições lque formulei 
p:ara alterar o art. 5º par·ece que devem caber 1meiihor no .r-e.gulamento . 

Paragra.pho uni e-o: A e e eito •com as suggestões do 1Relator refe-
Tente ·á mate:ria r·egulamc- ntar e C'onstante da propos1ta a fls. 75, .do 
seu relatorio, por unanimidade Ide votos. 

O Sr. Carlos Penafiel: - Acho exígua .a indemnização alvitrada 
no art. 6° da lei, <que •passa a. ser 5º do projecto, em .primeir;o. lagar 
porque o salario aqui 11'} Brasil é mais el1eva11o, em segundo ,porlque 
a .elasticidade deste s·alarlo rne parece .pequena, justamente pe1as 
mesmaSI razões de pow,·ca p.ro<teccionista j·á allegadas pelo nobre 
e.oi.lega, 1Sr. Mauricio de Lacerda. 

Proponho, por isso, :.ima .elevaiç.áio da J:>ase to1m:aida .para calcular 
o .quantum da indemniz.lçfío: em logair de tomar ·O salario de tres 
annos pa.ra os casos .de rr: orte ·e incapacida d.e .abs.oluta· e permanente, 
es ten d·er a ci n c·o . 

O Sr. Maurício de Lace11d•a: - Opino pela '1.ndemn.ização mi-
nima, po1ique 3 prnsumpção é 1d•e •que o •o·p·erario s·eja sempre lesado. 
O operario não tem . interesse em fraudar os dispositivos da lei; e, 
como quem t em e s ~~ ; intness e é o patrão, t·oda lei em taes condições 
ccpca de garanbas a possivel victima da .fraude . 

Ora, Emi te justamente em quan·tia nunca superior a 2 :400$ póde 
garnnti:r a industri::i no ponto ele vista de não ser ohrigado a graóo-
samente ind·err:.ni zar; mas em .comp ens1ação n.ão .garante .direi tio al-
gum. E' uma lei mernmrnte economica ·e redunda na injustiça de 
uma verd adeira reducção ·d ec<r:etada do salario; ·porque, si o t r abalho 
do individuo lhe dava um safario elevado, .o que é justo é que a base 
:da indemn.izaçã10 seja esse safaria. · ' 

E' claro QLle ·os accid!"ntes não sendo 'ª re.gra e sim a excepça.o, 
nenhuma indus:tria iria nrruinar-se por :indemnizar em uma Grnse 
mai.s elevada· aos o;perarios . 
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A lei regula de tal fórn:a a questã•o ·que um o.pernrio ·que ganhe, 
10$ por dia, não tei'á indemnização .co•fT1esponde·n,te aio que fazia 1para 
•manutenção da sua familia; .de .sorte que e1rne op·erario, que já tinha 
um amibiente de v·ida correspondent·e á produc.tivid.aode .do s•eu ' tra-
baHJ.o, pela limitação .da lei se verá obrigad10 a recebe·r remunera1çãib 
e·quivalente a .de um aprcmdiz . 

Por enco·ntrar essa anomalia juridica voto peJ.o artigo, prop.o.ndo 
que o .calculo. tenha por hase 10 sa.Jari·o ela victima. 

Votaram pela •redacção propoS1ta ;pel.o Sr. Mauricio ele Lacerda 
os .Srs . Augusto de Lima, José Maria 1'ourinho, Joào Pe.rn·etta, 1Car· 
los Penafiel, Dorva:l Porto e Jus.é LoJrn. 

O Sr. José Lobo m-an ifesta-s.e ·de accôrdo tambem com a red·acção · 
'do Sr. MauriCiio de iLacer.da, que ser.á exelq:Uivel com as medidas 
compl-emen:ta.roes, que constarão da r ·efonna a res,p eito do contracto 
s·olbre salariosi . · 

Passa-s·e ao art. 6•, ·que ·é o 7º da lei. 
O Sr. J0sé Lobo: - I»eço licença para não acompanha•r 10 illus-

tre Relator ness.e ponto. 
Aoho que a situaçã.o ·d.o .operario fica penfeitamen-t.e ga.rantida 

com a elast.icida:d·e .que damos de toma•r-se por ·base o salario, tanto 
mais que nessa parte a lei. nã.o foi impugnada . .As vic.til)'las de ·acci-
dentes e seus advogados não a impugnaram; de modio ·que, acoed<tando 
como -mais .garantidora do operario ·a J·-edacção IMa·uricio de Lacerda, 
disco.rido0 de S. Ex. e do !Relator quantio á multiplicação por .cinco, 
continua-ndo a mau ter a mulü.plicação por tre-s. 

O Sr. Augusto de Lima: - Uma vez aelo:pta'da a modific-açã·o ·CiO 
Sr . l\\/Iauricio de Lacei,,ela, acho lq'Ue se ·devem manter os tres1 an'!11os . · 

Votàram com'º Sr. Refator, mandando mu1ti.plka~· por cinco em 
vez de por tr.es, c·orno e.stit na J.ei, ü salario ·da v·i ctima para 10.s eff.ei-
tos da in:demnização, os Srs . Maurici o de Lacerda .e João P·ernetta e 
contra, os Srs. José .Lo;bo, Augusto de Lima, José Maria Touri-nho e 
DorvaI Porto, .pelos fundamentos da·dos aciima pelo Sr. IPr·esident:e . 

O Sr. Maiwricío de Lac.erda propõe ;que as ·ultimas .palavrns ·d-o 
arti~o - "e rnai.s 100$ p:i•ra despezas :aie enterramento" - sejam 
substitui das pelas s.eguin·tes: "e mais aSI desp·ezas 1funerarias". 

A ;prop1osfo foi acceita, conrra ·o voto do Sr . José [!\faria T•ouriniho. 

ACTA DA iRIEUNITÃIO [)1E 20 DiE OU'.PUIBRO nE 1·9HJ 

Sob a priesÍ'denda do Sr. José !Lobo,. tendo com.parecido os 
S•rs. Andrade Bez·erra, Dorval 1Porto, José c<\.ugusto, João P·ern.etta, 
Nicanor Na.sei-menta, 1Carios JJ.enafiÍ1eJ, .Augusto de Lima .e José Maria 
Tourinihio, reuniu-s.e ·esta Commissãoo. 

Lida a acta ·da reunião anteri-or, foi a me.sma approva'da, a.pós 
rectifica:ç.ão á mesma, propos1ta pelo 1Sr. Ca•rlos J>.enafi.el, quanto ao 
systema de ind13mnização que, ·c:omo o Sr. J.oão .Pernetta, desejava, 
p:or meio de pensão v.1tali eia , :baseada sobre 'º salario, nos c·asos ·de 
morte e incapaddade a1bsoluta e permanente, •e .não .por somma ,f.ixa, 
como prevat.e.ceu, e tal qual j.á .p•r·es·crevia a lei. 

iFez ain'da o Sr . iGarlos Penafiel a •declaração de lqL1e, uma vez 
vencido nesse ponfo, havia :pleitead•o ·pe.Jo menoSi uma' indemnização 
maiio1r, equivat.ente a uma sornma igual ao salario de c-inco annos dr. 
victima, em vez ele tres. 
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Oon<l:inuou depois a Gommi.ssão a discutir as mod1foicações á lei 
que, rngula os accidentes no tra:balhio, ·estudand.o os §§ 1 º ·e 2º ·do' 
art. 6°, que ficaram ·ass1im 1redigidos: 

§ 1.º O conji.1g.e sobrevivente terá .dir·eMo á metade da indemni-
zação, .e IOS herdeiros necessairios ,á outra meta·de, na conformidade 
do direito .comrr.um. 

§ 2.º (> conjuge., que, ª'º tempo d0 acddent:e, .estiver d1vnrcfado 
por culpa sua ou viv.er voluntaria1mente separado ldü premorto, ·nã·o 
teriá direito á indemnização, que reve.rter!á integralmente aos filhüs. 

Na discussão do § 1°, ·O Sr. Carlos .P.enáifiel of.fereceu as duas 
!JTop1ostas d·e redacção abaixo, que \foram .riej•eitadas p.ela ·GomI;llissão, 
tendo vota'd•o a favo'r .da<; mesmas os ,S.rs . Pena1fie1 ·e José Maria, ·e 
oontra os S1rs1. Jos.é Lobo, Nicanor IN:ascimen.to, João íP·ernetta, An-
dràde Bez·e·rra., Dorval Po:·to, J•os•é Augusto e Augusto d.e :Lima . 

§ . 1.0 "ID e~~ de qu~ o c·isamento tenha sido •contrah:üdo antertiior-
lr::.·ente ao aec1d·ente. 

§ 2! "Só •quando ·a victima 1fôr o seu sustentaculo." 
A rndacçãü dada 'ªº § 2° .foi pT.oposta< pelo Sr. Nicanor Nasci.-

menlo 13 u1nanimemente acceita. 
'Estand.o adiantada él hora o S•r. Presidente levantou ·a s1essao, 

convoca1ndo outra .para amanhã 21, .em s·egui'da as votações, e que 
foi lavrada a priesente acta . - José Lobo, Pr.esidente. 

tAlCTA DA IRIEUl'<L~O DIE 21 DE 'OUTIUBIRJQ IDIE 1i9t1:9 
Sob a ,presidenda do ST . JioSié Lobo, tendo .comparecid•o os Srs. 

Maur1cio de Lacer'da, João P·erneta, U.orva1 IP0trto, Aug;usto d.e Lima, 
Jos·é Maria Tourinho, Nicanor Nascimento., Carlo.s P·enafiel, Jos1é 
Augusto e Andn1de Bezerim, reuni u-se a ;Com missão. 

•Lida e ap.p1riovada, sem obs.ervações a acta da r·eunião anterio1r, 
'o Sr. Presid·ente ·declarou 1que iria mandar puiblicaT, como anne:iw á 
acta, as .notas taohygrapha.àas na sessão ·d.e ·18 do oor1-.ente, ácerca ·da 
dis1cussão havida, no sei.J ·da .Oommissâo so'lme -os arts. 4° .e 6°. 

Continuou depois a CoIT_m1i ssão o es.tudo dais modificações ®. lei 
<los a·ccidentes no traibal110, começan'do pelo § 3º .d•o aTt. 6º, as qua·es 
ficaram assim redigidas: . 

§ 3.º Não havendo cor.juge 1ou estando •este divorcia·do por culpa 
sua, ou "\noluntariamente .,separado e .nã•o exis1tindo asce·n'dente ou de1s-
cend·ente, si a V1i·ctima ·dPixa P'essoas a cuja subsistencia p'rovesse, 
a essas deverá ser paga· a indemn'tza1ção. ExiS'l:indo, porém, descen-
dentes ou aseendentes, a in'd·emnização ·s·erá repa1rtida, 1cabendo .duas 
terças partes a estes e uma .áquellas. 

Art. 7.• Em ;cas·o dt' incapacidade total e :permamente, a inde-
mniza ção a ser paga á victima do accidente consistirá em uma sorr:.ma 
igua1 a do seu salario de tres annos. 

Art. .8.º Em caso de i:neaipacidade totaI, mas tempora1ria, a in-
demnização ,a ser paga á victima s1erá de duas terç·as parte·s (pTopos-
ta do ,Sr. Nicanor, una·nimemente acc.eJi,ta) , do salario diariio. até o 
m aximo de um ·anno . Si a incapaeidade ex.ceder tdesse p1razo, 1ser.á 

_ c1onsiderada permanente nos terrco·s ·dü paragra.pho unico do aTt. 4º, 
e a indemnização T1e1gulaf.ia ip·elo· :disposto. no . ·artigo anterior. 

Art. 9.º Em caso de ·incapacidade :pairciai permanente, a inde-
mnização a se•r paga á victima l!l 3-r.á d.e 10 'ª 90 % da 1que teria dkeito 
si a incapadda:de foss.e total ·e 1permanente, attendendo-se no ca1-
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culo á · nature1.a e externsiã•o da incapacidade, de accôrdo com a clas-
sificação qu~ será esta'bci::cüida no regulamento d.esta lei, o qual fi-
xará na :1iespectiua tabella a p.01rcentag,em pam cada ·caso (\Proposta 
do Sr. Mauricio de Lacerd·a., unanimemente acc·eita) . 

Art . 10 . Em ·Caso <Je incapacidade p arcial teil'.l[loraria, a inde-
mnização a s·er paga ,á vr1cürr:a .será ·d.e ·duas_ te1rç1as parte (para uni-
formizar com o art. 8º), da dii1fereiça ·elntre ·O sala'ri·o que vencia ·e 
o que vencer em c.o.nse·quencia ;da diminu~ç.âo d·e sua capacidade a.e 
trabalho até 1que ·pos.sa readq1ürri:r esrra. · 

Art. 11. Quando a ü1capaclidade tofal ou .parcial .duI'ar mais de 
um anno, a victima d·eixará \findo ,esse ;prazo, de rec·eher a diaria, 
p assan:do a <1"·e.cebe1r ·a ind.~mnizaçã·o devida em caso de incapacidade 
p·ermanren.te. 

P.airaigrapiho unico. A victima ido accidente perder!á tambem o 
diI'eito á diarfa desd·e o .rlia em que .ficar completamente •Curada ou 
apta p ara o trabaJho habitual, ou .fôr attingida p.o,r uma incapaci'dade 
i))ermanente . Neste ultimo ,caso, recehe11á a r·espec~i.va indemnização. 

Art . 12. As indemniz::ições ,e diarias r·eoebidas .p:ela victima ·em 
virtude .de ·qualquer incapac1d1ade, não S·eirão (pirio;posfa do Sr . .Ni-
cari10r, acceita pela rComrr.;i,ssão, srubsitituição ída seguinte,, do rSr. J>e-
nafiel: "As indemnizaç6es ,re'cebidas pela v·i>Ctinw. em uil'tude de qual-
quer üwapaC'idaide não exc.ZUem iI11em reduzem as que torem r:l!euidas 
pol' motiu.o de seu fallecime:nito"), deduz idas das indemnizações que 
forem .devidas porr motivo· ·de seu fallecimento ou p0rr sie tornar per-
man1ente a incapacidade te<mporaria. 

Art . 13. Entende-se por sala.Tio annual 36•5 vezes (;proposta do 
Sr . P.er netta, acceita contra o voto do Sr. IJ)o:rval if>,orto), o sala.rio 
drario da victima na o.ccusião do ·acdd·ente : 

Pamgra;pho unico. Tratand·o-se d.e •a1prendiz·es, 'entende-se que o 
seu salario diari10 não é irnf.erior ao m enor sa}ario de um op·emri10 
adulto, que tralbalrhe em s-erviço da mesn:a natureza. Todav:ia, .em 
cas10 de incapacidade tempomria, a diaria do aJ)r·endiz .não excederá 
á que ·eUe .effectivamente percebia. 

Art. 14 . As indemniznções a 1que esta lei 0rbriga ·se•rão pa.gas 11'0 
logar d:o estalb1~lecimento em ique· oocorr·er o accidente, sendo que- as 
diari a.s .ser ão pagas semana1mente. IBm caso de morte, o pagame.n1o 
aos beneüciarios será :fe.ito após a ·apr·es·en1açã.o de todos os do-
cumentos necessa<rios, ·.que serão indica!dos no regulamento desta lei . 

Art . 15 . Os opera.Tio:> da União, !Estados . ou :Munidi;pi10,s, que te-
nham direito a rr.ontepiro, .. 1;posentardoria ou pensão não pod·erão :p·edir 
a indemnização determinada nos arts. 6° e 7º 'desta lei; nem 1os lque 
tenibam dire:ito a Hcença remunerada, a indemnização estabelecida 
nos arts. 8°, 9º e 10. · 

. Os s'eguintes aTtigos (artigos 1e e 17) com os seus par.agraphos, 
segundo delibera:ção da Commissão, ficaram para ser suhorr'dinados a 
um o~utw TITULO e opportunamente discutidos: 

Art. (antigo 13). Em tod.os os casso o patrão é obri.gado á tpite-
stação P.e soccorros medico.s ·e p'hern:aceuti,cos üu, sendio necessarios, 
hospitalares, desde o momento do accid·ente. 

§ 1.º Quando por rfalta de medico ou pharmacia o .Patrãi0 não 
•puder · p·r estar á victima immediàta assistenda, 1far1á, si o ·estado da 
mesma o permitti. r, trans.portal-a para o !rogar mais proximo em que 
ifôr possi·vel 'º tratamento . 
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§. 2.º Qu~ando 10 ,estado da victin:.-a nã·o pennittir o transpo,rte, o 
patrão provid•enciará para c;ue á me,sma não falte a devida asstistencia. 

Art. (antigo 17). QL1>md10, depois de !fi xada a indemnfaação, a 
victima vier a f.allec·er em consequenci.a do accide·nt·e, a incapaci-
dade se aggravar, se aittenua:r, se -r'epetir, ou desappair·ec·eT, .ou se ve-
rificar no illlgamento um erro substanc:i,al :d.e calculo, poderão ·O ;pa-
trã-o, a victima, ou seus rep•r·esentant·es p·edir ·a revisão do julgamento 
que deteirmilrnu as cons1e•1nencias do accidente e fixou a indemni-
zação. 

§ 1.º Nãio s'erá co11s:ickrada 0omo consequencia do accid~nte a 
aggrav,ação da en1fermidacle ou a mor8~ prov.ocad-a por culpa exclusi-
va da victima. 

§ 2.º A revisão de qne trata este ar1igo só poderá s·er p·edi,da 
de.ntro do prazo de dous ~mnos, cnntad.os da data d•o julgamento. . 

Por occasião da votaçã.o do art. 7º, o ,Sr. Mauricio d1e Lac.er-da 
fez a S·eguinte declaração, igualmente abraç·ada peltos IStr. Perneta, 
Augus1to de 1Lima e Carlos p .enafi'el: 

"Acceito como ·regra .geral da lei a i·ndemiz,açã.o, 1p·elos -argu-
mentos que constam da acta, isto .é, o de 1QUe a insta1bilidade de nO"ssas 
imdustrias, em grand·e numern, hão ·dava ~egurança .de .eff·ecti.v10• e 
constante p·agamc·nto da .pensão, .ficando assim o ·Operario exposto, 
nas fallencias, ou desap;pareciimento da industria, a interrupção ou 
suspensão do lespectiv10. rrngam·emto. Conservando a regra prínC'ipaJ 
- indemnizaçã10, ·p.or esses motivos, o da pro·vavel transiboiriedade 
de muitas industrias, crê de bom alvHr·e admittir, cri.os casos de in-
capacidade abs1oluta p'er.:nanente -ou o 'de morte, .no cas'º' ·de uma in-
dustria per<f~itame·nte seguir-a, ·O dir·eito de opção 'ªº operario entre a 
:indemniza1ção, regra ge-ral, ·e a pensã10 aihi p·errnittida. tComo, po•ném, 
'º OJperario nem sempre poderá discernir a·s seguranças que .as indus-
trias oflfor.ecem, ·essa op"çãc s·e.l'á ad-1,ef erendmn da !fiscalização a 
cargo do D-epa.rtament:o do Tra1baliho. IÜ motivo d-essa permisisão, 
admittindio nos .casos de inutiH~ação 'ºu morte, um sys.tema mixto, 
mais ou mei10,s como o hespanhol, é .so'hretudo p:o·rque, naqueUes 
ca1sos de industrias \firmes·, se-rá uma injustiça, .quando a pensão .po-
'der ser sempr-e paga, pTivar da mesm·a, p•o1r seguranças que só di-
ctaram a indemnização quanto a :indus.trias inci.pie·nt·es ou mal fun-
dadas, 10 1op erario ·que só recebená uma indemniz·ação ·deficiente paTa 
sua s;uhsistencia, deficienda com a ,qual só ;pm prud·ente ,pT·evi•são 
s·e conformou a Iei, .de modo a ga1rantir o -0perado :aos imprevistos 
da fortuna patronaJ. A indemnização nesses cas1os ·e a pensã10 .po-
derá, em logar della, rege·r •OS dous l.'eferidos, ,pe1os fundamentos 
expos1f:.os. " 

A' Commis.são r.eune-sé ho}e, depois das votaçõ.es da Camara. 

A'O'DA DA iRJEUNIÃO iDIE 2'4 !D,E OUTUBiRO IDE 19119 

:Sob a presidencia dio Sir. José Lobo, tend·o· c1oimpai·ecid.o os Srs . 
. João Pernetta, Andrade Bezerra, :Carlos Penafiel, IMauricio de .tac1}rda, 
J,osé Au.gusto 'e Jo·sé Maria Tourinho, !13Uniu-s·e a Commissã-o d·e Le·-
gislação Social. 
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•Foi lida e approvad a, sem ·oibserrvações, .a acta da r eunião antJrior. 
Oontinuando -o estudo da.s alterações a s·erem f.eitas á lei lqne r•c-

guJ.a os .acddentes no trabal•bo, o Sr. l\ifauricio d·e Lacerda, voltando 
á ma.feria já venci.da, propo.z, e a Oommiss1ão acc•eitou., que a seguir 
ao •actual ai't. 11 , s·e acc·rescenta:ss.e o novo artigo •abaixo, com um 
,p:a:ragra.piho •que tomou o n. 12. 

Art. 12. Do dia do r.cci'dente a.té a liquid atç.ão d.efinitiva da in-
demnização, 10 patrãü ·pagará uma ·diar:i a á victima. cO!'T·espondente á 
metad·e d10 .seu .,salario, ·a q ual será des:c-ontada da r2fori1da ind·emni-
zação. 

·Para~raph-o un.ico. No caso de não se.r .satiS1f.eito ess-e pagamen-
to, seriá elevada ao dobro a indemnização •que rfôr devida ao op·e-
ra<rio. 

A oommissão res·olveu mant.~r o anti.go art. 13, ·que continuará 
a t·er o mesmo nmuel'o, oom uma modiificação, proposta p.e}o 'S:r. ·Car-
los Pena.fi.el, .e o a ccr·escimo de um paragra:piho, passará a s!e-r -o 3.º: 

A•rt. 13. Em todos os :casos 'º ·patrão é . obrigado, além <1'CJ1 inde-
mn!ização ·e diaria (proposta do ·sr. rCarJ.os Penafiel), à :prestação de 
s•oc·oorros medicas e ph'.lrmacenticos, ou, sendo ·nec·essarios, hospita-
lares, desde ·o momento do acci'de1nte. 

§ l.º Quando, por falta de med•ico ou .piharrnaeia, o ;patrão não 
pud•er pres•tar á victima immediata assis,tencia, f.a.rá s:i o •estado da 
mesma o permittir, trans.portal-a para o Jogar mais p1roximo em que 
fô1r possível o tratamento. 

§ 2.º Quando o estaido da vicU.ma ·não permitti:r -o trnnsporte, o 
patrão providenciará para que á mesma não falte· a d~)vida assistencia. 

§ 3.º Pela i•nobservancia d·o disp-osto nesse •a.rtigo e seus p:a:ra-
gra.phos, incorrerá o rpatrão nas <penas ·estabeI·eci.das' no a.rtigo ... 

Desse mod-o, alterada a -ordem numerica dos artigos, os de ns. 
12, 13 e 14 pa•ssarão. a ter os n . 14, 15 e 16. 

O mesmo resolveu a ·Commissão, 1qna·nto ao aúti-g.o artigo 17 
(üontinuará corr: o mesmo mumero), mantend.o-o, com os seus d·ous 
paragraphos: 

Art. 17. Quando, d·~pois de fixada a fo1'c1emnização , a victi:ma 
vie·r .a faUecey em ·consequencia d·o accidente, a incapacida d·e se 
aggravar, .se a:ltenua.r, se repetir, ou desa;p:par.ec·er,. ou .se verificar 
no 'j ulgamento um err:o substanc;ia.l de calculo, po1de•rão o ;patrão, a 
victima, ou seus representantes pedir a revi>sã·o do julgamen to que 
determin ou a.s consequeneias d·o accidente e fixou a indemnização. 

§ 1.º Não será ('Onsidfrada como co•nselquen da: do acci'dente a 
aggravação da enf<crm:i.dade ou a morte p•rovocad·a p•or · culpa exclusi-
va da victima. 

'§ 2.º A revisão de •que trata est.e 1artigo só .pod·ei··á ser .p·e'dida 
dentro d-o prazo ele d·ous annos, con.taclos da data do julgamento . 

Acceito mais este ar tigo, passará a te<r •O numero 18 aquelle, já 
estudact10, ·que figura sob o n. 15. 

E studou ai1nda a Comnüssão toclo o t i.tulo seguinte, com uma 
ligeira aHeraçã·o, propos!a peio Sr. Cair.los 1P·ena.fiel (trioca-r a rpala-
vra natureza po.r séde) a"O art. 19 e 'º ac·crescimo .de uous !Paragra-
phos a esse art igo, um propost.o ainda peJo Sr. fI>.ena\fi·el e outr,o pelo 
Sr . Andrade Bez·e.na. 
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Tl'l'U LO III 

Da drclai1ação do accidente 

Art. 19. Tod0 o accidon<te de trahalh.o que obrLgue o operari-0 a 
suspen.der ·o s,e:rv:i;ço ou <;;e ausientar, dev•erá ser immedialamente e:am-
municad.o á autoridade poHcial do Jogar, pelo .patrão, ,pelo proprio 
op.era<rio, ou 1qual1quer ·outro. 

A autoridade policial .corruparece,rá sem d·emora ao loga·r dia 
accidente e ao em que se •:nicontrar a victima, tomand·o as dedarações· 
'desta, do patrão, e das testemunhas, para lavrair o respectiv10 auto, 
.indicando o ,n:orne, ·a qualidad·e e a resi.dencia do patrão; o nome, a 
qua lidade, a .residencia e o salari.o da victima, o logar preciso, a ihora· 
e a natureza 'do accidente, as circums'bancias em que ·se ·deu, e a séid·e 
dos ferimentos, os .nomes e as 1resid~ncias das tesct·emunihas e dos 
bemeificiarios ·da vi<C'l:iima. 

§ 1.º A au1ori1d•ade po'licial iwovidenciará para que, com a possi-
v·el brevidade, seja a victima ex•a:minada po.r medico legista, onde 
houvfü organizado ~s~e serviço, e ap·penso ao i.n.querito o laudo res-
pectivo (pirop•osta d10 ST. Penafiel) . 

§ 2.º No Dis1tricto Ft:d.eraJ serão competentes para o · exercido 
das funcções deiermiinad<t~ !1'esse artigo ·e seus paragra:phos os dele, 
,ga'dos ou comm!ssiarios d 0 'P·olida, oonfiorrne as attr:i.buições que lhes 
são commeHidas p•or lei (p·rnposta do Sr. Andrade Bezerra). 

§ 3.º No .quinto dia, a contar ·do acciden'iie, deve o .pat<rão envi•ar 
á autoridade ·polic•'al, que tomou conhecimento _ do facto, provia de · 
((J'lle .fez á victima o fornecimento de s1occon.os medicas !} pha,rma-
ceut'icos ou hospital-ares, um attestado medico sobre o e1Miido ·da vi-
ctima, as cons1equencias ve1•ifi.caclas ·ou p1novavei·s do a9'cidente, ·e a 
época em que será possi".f~ c•o:nhece_r-lihe o r~si:Hado ·de{'in~tiv·o: . 

§ 4.º Ness·e .mesmo dia, a autonda1d1e policial rem Jl:J·era o rnque-
rito, com os d·ocu!mentos a que se r-ef<eiie o para<grapho1 anterior, ao 
juízo comoetente, ip·ara a instauraçã10 elo proces:;.o jwdi1;;i.al. 

Art. 20, Durnnte o tratame·nto, é 'J)ermittid.o, quer aio patr'ã10, 
quer ao ·operaria, requerer a verificação do estado d ·e saude deste 
··u1tim 0, n.omeando 'º juiz :nm 1me·d'ioo .para faz·er o exame que se effe-
ctuará í:'rn p.resença do m(•dico assist·ente. , 

Si houver 'diverg.enci:i entre ambos solbre o estado ela vktima e 
as suas condições d·e capacida,de para ·o traha:l1ho, o .iuiz nomearâ' um 
orntr-o med·ic-0 para faz·eJ' l' exame e no s·eu Jaudo ba.seará ·O juJ.ga-
·mento. 

Quando se estudava o § 3º do a.rt . 19, o Sr. Cal'l·os Pena1fiei" 1f.ez 
a p•roposta, que não fo.i a~·ceita, ele se substituir a phra3e "um attes-
tado medko sobr ~ o estn(lo da victima" pela " um l•audo d·e exame 
medic•o sobre o esta do da victima .. 

O .Sr . João :Pernetta fez a declaração de 1q ue fôra v·encido em 
tud;o quanito a Comm':ssão a1doptou com referencia a exame medico, 
e que ·op·po.rtunamente npresentaria ·ais suas •razões em uri1 voto em 
separado. 

Esitando ad eantada a hora. o Sr . 'Presidente levant.ou a se ssão 
(17 horas), COl1YüCando l'!OV3 rCU<IJião para ·O dia 27, ás 13 bioras . 
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ACTA DA REUNIÃO DE 27 DE OUTUBRO 

Sob a presend·encia do Sr. José Lobo, tendo comparecido os 
Srs. Andrade Bez·erra, Carlos Penafiel, Maurkio de Lacerda, José 
Tourinho, João Pernetta, Dorval Porto e José Augusto, reuniu-se 
a Commissão de Legislação Social. 

Lida a ac1a da reunião anterior, foi a mesma apprnvada depois 
do Sr. Pernetta ter rectificado não hav.er votado contra todo exame 
medico, mas de accôl'do com a proposta do Sr. Maurício, quanto a · 
esse, o que justificaria no voto em separado que necessariamente 
iria redigir. 

O Sr. Maurido de Lacerda pediu ao Sr. Presidente que fiz·esse 
distribuir ,pela Commissão o seu projecto de 1917 sobre descanso 
hebdomadario e horas de trabalho, pois seu relatorio o adoptava em 
linhas gemes, de fórma que com essa distribuição os seus collegas 
poderiam ir logo fazendo seus estudos e tomando utna or.ientação 
segura. 

Esse r.elatorio traria na semana proxima, com )igeiras altera-
ções naquelle pr·oj-ecto e a innovação apenas do salario mínimo, para 
o qual, desde logo declara, toda lei seria nulla e de nenhum effeito 
sém o n ·eparta:mento do Tra1balho. O Sr. Presidente, depüis de 
deferido esse requerimento, annunoiou a ordem do dia da Commis-
são: capitulo do "processo judicia1l" . . 

O Sr". Relator Penafiel pediu para antes dessa discussão for-
mular ainda u.ma projp.osta que era, sem voltar ao vencido, uma tan-

. gente á •questão do medico assi:stente da victima de acdd·ente. En-
tendia que, depois desse, a todo o tempo poderia a vktima querer 
abandonar o medko d·e escolha do patrão, por, um de sua ·propria, 
de soi:te a abandonar todas as va1ntagens da ind·emnização pela maior 
de ficar vivo, e, si era grande o valor material daquella, maior era 
o valor moral e humano desta. ipropunha assim, d.e accôrdo com sei.1 
relatorio (pag,, 116)), dous artigos: um, mandando que o operario 
fiz.esse essa es·colha; outro, que sendo essa feita decahisse o patrão 
de qualquer· responsabilidade. O Sr-. José -Lobo declarou que essa 
proposta era uma volta ao vencido, uma tangente para o mesmo re-
sultado, como declarara o proponente, com o qual até colli:dia, pois o 
que eJie tivera em vista, no systema consagrado, fôra obrigar o pa-
trão. a assistencia medica e prestação de soccorros immedfatos em 
um· e outro ca,so, cercando de exigencias que foràm augmentadas 
razoavelmen1te em o novo texto de lei, . de fórma a provocar o 
interesse do patrão pelo desenvolvimento ·de serviços medicos e sua 
dfidencia dentro dos seus estabelecimentos; e, a proposta Penaifi·el, 
abrindo uma porta nesse .systema, ainda aggravada sua desvirtuação 
com o pr·etender que, por ter tomado o alvitre de. chamar outro 

. medico, ficasse, por esse acto do Qperario, exonerado de obrigação 
para com elle o seu patrão. 

O Sr. Andrade Bez·erra, reforçando a argumentação do Sr. José 
Lobo, mostrou que a lei procurára, além disso. ·Cercar a victima do 
accidente de garantias de gue eUe proprio não podia abrir mão, 
dado o caracter de assistencia do seu texto. 

Além disso, a lei já determinara a assistencia medica e o paga-
mento do acddente, desde o primeiro dia, elevara a dous terços 
o pagamento do salario na indemnização por incapacidade tempo-
raria, prescrevera o soccorro immediato sem desconto da indemni-
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zaçâo e outras exigencias afim de instituir por um systema severo a 
necessidade de se fundarem assistencias hospitalares aos operarios, 
mantidas pelos patrões, como maiores interessados, depois delles, 
na sua cura rapida. O Sr. Mauricio de Lacerda dando se'll. voto dis&e_ 
que ao propôr que o opera.rio pudesse ·e•scolher seu medioo, se lhe 
obj.ectara que isso poderia dar logar a ~xpforações e abusos; sem. 
querer voltar ao vencido e só para fundamentar seu voto na questão 
actual, lembrava, pmiém, de accôrd·o com o Sr.. Araujo Castro, uin 
dos regulamentadores da lei, que esse abuso estava corrigidq por 
não ser o patrão obrigado ao pagamento sinão das desipezas medicas 
arbitradas pelo juiz, de accôrdo com a -tabella regulamentar. ·A rcs-' 
posta de que em França, s·egundo disse o Sr. PenaHel, se tenham 
<;lado exp!orações dos chamados "rnedfoins-marrons'', não colhe no 
caso, pois que, segundo demonstra Vibert, ness·e mesmo paiz, onde 
não só o medico, mas o pharmaceutico e até o medico perito devem 
ser p1-1gos por •essa fórma, igual principio se adoptou regulando os 
tribunaes não pela fortuna do patrão, mas pelas faculdades do ope-
rado, os hoinorarios med-icos, corno o de Roer-oi, que entendeu as , 
exígencias destes não deverem deixar um infeliz ferido sem se fazer 
operar, por quem em condiçóes de suffidencia poderá salval-o. 
Quando ·esc.olhido pela victima, quer esta_ tenha recusado o do pa-
trão ou o das companhias de seguros ou esses não lhe tenham sido 
propostos, os seus honorarios são subrneit:tidos a um regimento que; 
1ainda que o operario e o medico .se mancommunem, não póde ser 
transgrndido. 

Só quando o medico é -:lo patrãb ou da companhia de seguros 
é que os honorarios se p1·ocessam pelo direito commum. D-essa· 
fórma a Commissão andára em equivocos na rejeição da sua pro-
posta e agora recabia em identico pretendendo que o Sr. P•ena.fiel 
restaurava aquelle seu primHivo proposito. O que o Sr. Carlos Pe-
nafiel pedia ·era, depois de soccorrido pelo rn edico do patrão, o ope-
rario que no mesmo não tivesse confiança ter o direito de con-
tinuar seu tratamento com outr-o de sua çonfíanç·a. A recusa á sua 
proposta na v·espera impossibilitava aceitar esse alv.itre sem a clau-
sula de exoneração de qualquer responsabilidade .patronal, proposta 
pelo Sr. Carlos Penafiel, salvo si -essa permitisse a indagação da 
imperícia medica por parte do patrão. Votava pe.Jo artigo. 

O Sr. José Lobo, voltando a fallar, chamou a attenção dos mem~ 
bros da Commissão para o c•aso: estava-se deliberando contra o 
v-encido. 

O systema da lei se caracteriza por um complexo de providen-
cias a partir da obrigaçã-o immediata de prestação dos soc·corros 
por parte do patrão, da prestação de s·occorros hospitalares, da vi-
sita e attestado pericial de medico legista a1é final tratamento sob a 
responsabilidade patro.nal. A proposta Carlos Penafiel viria anar-
chizar ess·e tratamento pela nova esco1ha de medico pelo operario, 
pondo até -em perigo a propria indemnização, que desappareceria; 
ilesse caso. Além ·disso, a lei não viéda ao operario ou pessoa de sua 
familia rec·orrer a medko de sua con.f.ianÇa, para verificar si o tra-
tamento está sendo bem f.eito. Em todo caso, a Commissão poderia 
reconsiderar, si o ·entendesse, o seu voto . 

O Sr. José Augusto, apoiando essas consideraÇões, declarou vo-
tar com o Sr . José Lobo . 
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O Sr. João Pernetta, dizendo que, sendo ·· declarado· pelo Presi-
dente poder a Commi.ssão . reconsiderar a seu voto do dia antet'ior, 
ia propôr uma redacção permittindo a assistencia de ·medico escoe 
lhido pelo operario . 

Essa proposta só teve o voto de seu autór, votando contra ella 
e contra a do Sr. Carlos P.enaf.iel mais os Srs. Andrade Bezerra;, 
Dorval Porto e Eugenio Tourinho, sendo rejeit~das ambas. 

O Sr. Relator propôz mais que se incluísse, conforme se lia á 
pag. 111 de seu trabalho, um titulo especial sobre perida permit-
lináo que o juiz designass um só perito, providenciando sobre acci-
dentes a bordo, ·em alto mar, ~ncluindo-se no texto da lei tudo que 
dispunha a respeito o actual regulamento. 

Essa proposta foi r·ecusada por parecer 'á Commissão dever con-
tinuar a constituir materia regulamentar. · 

Ainda pelo Relatür f.oi p r oposto que o art. 40 do regulamento 
fosse incorporado á lei, prohibindo que funccionasse como perito 
qualquer ipedico. ligado á emj]Jreza ou sociedade de seguros em que 
tivesse interesse o patrão . 

10 Sr. João Pernetta entendia não se dever em uma lei fazer re-
ferencia de tal ordem~ 

Depois de fallarem os Srs. José Lobo e José Augusto, o Sr. An-
drade Bezerra, propôz e foi unanimemente, acceito, que no art. 20 
da lei se accrescentasse, de accôrdo com a proposta do Relator, a 
seguinte disposição : 

"Art. 21 - Nesses casos a escolha do juiz nunca poderá recahir 
em medico lig;:ido directa ou indi.rectarnente á empreza ou á vi-
ctima." 

O Relator pro•pôz finalmente que se intercalasse entre o art. 19 
e o 21 da lei um s·obre o regímen de s·eguro, creando-se um titulo 
especial sobre seguros, bem como sobre conciliação. 

O Sr. Andrade Bezerr·a, preHmina1imente, de.crarou que sem 
querer entrar no merito da -questão, para saber si a lei vigente era 
melhor que os prój•ectos que lembraram o seguro facultativo ou ob.ri-
gatorio, ente.n·dia dever ponderar que as exigencias aos patrões de 
deposito no Ministerio da Fazenda (hoj•e seria no da Agricultura), 

·em apolices ou de dar hypothecas, garantias para esses seguros, fac 
zendo minguar os capitaes, j'á entre nós exíguos, ou impossibilitando, 
quem j·á emittira de:bentures, de dar hypotheca, mo.strava como era 
delicado o assumpto, talv·ez o mais importante d.aquelle capitulo, para 
se resolver, sem maior exame, naquelle titulo: concordava pois que 
constituísse um titulo especial para ser d·evidamente examinad·o. 

O Sr. José Lobo mostrou que, além disso, o Relator desse caso 
era o Sr. Nkanor, que estava ausente . 

O Sr. Mauricio de Lacerda, concordando com o adiamento do 
artigo proposto, perguntava si a mesma providencia se estendia á 
questáo d;:t conciliação, accôrdo ou arbitragem pelo Departamento 
do Trabalho, antes elo pro·cesso judicial, sendo que nesse assumpto 
tinha projecto de 1917 . 

O Sr . José Lobo. declaranmo qne essa _ questã0, sendo mn titulo 
especial da nova 'lei, ·distribui d o •ao S·r . Bezerra, ficava, P. ~J.o ·c'fi.terio 
adoptado, tambem adiada. 

Passa-se, então, ao capitulo ela "acção judicial". 
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O Sr. Mauricio de dara que, com o Sr. Andrade· Bezerra, tem 
elaborado um substitutivo ao capitu lo seguinte, que ficàrá assim 
Jtedigido: 

"TITULO IV 

Da acção judicial 

Art. 22. Recebidos pelo juiz competente o inquerito e docwnen-
to de que trata o § 4° do art. 19, se·rá immediatamente . instaurado 

'º processo judicial. Ouvidas as partes ·e suas testemunhas juntos aos 
·autos as allegações e documentos, o juiz proferirá a sentença na pri-
meira audiencia. " 

Este é o •processo estabelecido no decreto n. 9. 623, de 22 de 
Il()V'embr·o de 1911, para as causas até o valor de 500$, ·0bserva o 

··Sr. Ma•uricio, é a acção surnmarissima que faz·emos substituir á 
summaria da lei em vigor. Foi approvado unanimemente o novo ar-
tigo. 

Ar1. 23. Nos Estados, a acção será proposta perante a justiça 
conrpetente e terá lambem o curso summario, segundo as . pres·cripçôes 
das respectivas leis de organização judiciaria .e processu. 

Essas leis, ·diz o Sr. Mauricio, são promulgadas pelos Estados, 
•ex-vi dü ql'l.e estatue a Constituiçãü Federal. · 

O art. ~4, diz o Sr. Mauricio, deve ser alterado conforme as vistas 
-trocaclas a respeito com o Sr. José Lobo, dando .custas gratuitas e 
isenção de sello ao o.perari·o, embora vencido, mas fazendo o patrã<» 
que decahir Oll for vencido, pagal-as na integra, de modo a não des-
interessar os serventuarios da justiça no andamento desses processo:s, 
que não teem os grandes padrinhos nem o· pervertido interesse 
eleitoral, tamhem gratuito. 

Art. 24. O representante do. Ministerio Publico é obrigado a pro-
mover todos os termos da acção competente até final sewtença e· su." 
ex.ecução, desde que a vi·ctima intimada pelo juizo não constitua ad-
vogado dentro do prazo de tres dias, contados da intimação (p·ru-
posta do Sr. Andrade Bezerra), obrigação que cessará, desde que a 
victima nomeie e constitua advogado para defender o seu direito e 
justiça; casü em que se limita!"á a sua intervenção á prestação de 
assistencia judiciaria gratuita. 

§ 1 . º Quando a senteriça de condemnação não for proferida con-
tra ·a victima, serão contada·s as ·custas e na conta c·omputados os 
se'llos, taxa judiciaria, emolumentos e demais despezas pür inteiro, 
comp·etindo, ao Minfsterio Publico as custas regimentaes pelos actos 
em que tenha ftmccionado, fican·clo isento de quaesquer custas o 
sellos ou ernolumentos e operaria, ·embora ven.cido. 
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Neste paragrapho havia a phrase "adversaria da victima", &up-
primid.a, ·segundo proposta do Sr . Dorval P·orto . 

Essa uli1ma parte foi modificada pelo Sr, José Lobo, não tendo, 
de accôrdo com este, a Commissão ac·ceit:a mandar que os honorarios 
de advogados dos representantes do Ministerio Publico, quando no 
foito tivessem funccionado . apenas como assistentes, fossem pagos 
pelos patrões, como queria o Sr. Maurício, dizendo este que a ethica 
profissional fôra ahi, como no casü do medko assistente, que já era 
pago pelo patrão, alterada para esse fim social, pois to,das essas exl-
ge·ncias, como a das custas, forçavam a parte poderosa, que p·odia 

.supportar demandas longas, a encerral-as, preferindo um accô·rdo ou 
·conciliação, ou arbitragem por processo administrativü no Departa-
mento do Trabalho, em·quanto o operaria., para não morrer de fome, 
muita vez devia transigir quando essa demorasse. . 

Ainda pela opinião do Sr. José Lobo, com que se conformou o · 
Sr. Maurício, deixou de se consignar na lei que ficasse o escrivão 
do feito incumbido de receber todas as custas. 

O § 2º, ficou assim redigido: 
." § 2. º Si o representante do Ministerio Publico estiver impedido 

de exercitar a àcção, por se tratar de operaria da União, das Pre-
feituras do Districto Federal ou do Acre, dos Estados ou munic1pio1:>, 
será substituído por p·essoa idonea nomeada pelo juiz, onde não hou-
ver Assistencia Judiciaria. " 

Essa ultima parte sobre assistencia foi accrescentada pelo Sr. 
'J.osé Lobo, ·que combatera antes o impedimento do representante do 
Ministerio Publico no caso da Prefeitura, onde o promotor era com-
,peten te _para intervir, visto como esta tinha seus procuradores pro-
prios. • · 

O Sr. Andrade Bezerra combateu esse parecer, citando as ulti-
mas instrucções. do Supremo Tribuna•! Federal. . 

A Commissão approvou, por unanimidade, o paragrapho. 
Pelo Sr. Maurido foi ainda proposto o seguinte: 
"Art. 25. Quando a acção de i•ndemnização for contra a União, 

s·erá prestado á victima o beneficio da Assistencia Judiciar.ia gratuita, 
de conformidade c'O'm a ]e.gislação em vigor no Districto Federal e .nos 
Estados, concernente á defesa e patrocínio gratuito dos pobres liti-
gantes no civ·el e 1no crime, para o que o GQ_verno creará a Assistenda 
Judiciaria Federal." 

Esse artigo, em que collaborou o Sr. José Lobo, declarou o Sr. 
Maurício ser um velho proJe.cto seu que agora revive deante do ultimo 
accórdão do Supremo, onde a falta de uma assistencia federal foi 
·notada devendo ess·e tribunal baixar instrucções para não paralyzar 

·'todos os processos de accidentes á espera de uma lei como e actual 
proj.ecto. Emquanto essa assistencia não exis1isse o projecto consa-
grava a providencia contida no citado accórdão, mandando que os 
juízes nomeassem p·essoas idoneas. 

O Sr . Andrade Bezer·ra propôz e foi unanimemente ac·ceito o 
seguinte: 
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"Art. 26. Nas acções de indemnização, a ap·pellação em qualquer 
caso será recebida no só ef.feito devolutivo. 

Ainda pelo Sr. Andrade Bezerra foi proposto e acceito o se-
guinte: 

Art. 27. "Nas acções movidas contra a Fazenda Publica Federal, 
estadual ou municipal, a appellação será, em qualquer caso, VO'lunta-
ria, para ambas as partes". 

Os Srs. José Lobo e Maurício de Lacerda .accrescentavam que 
pudesse em qualquer temp-0 o seu r·epresentante transigir, o que o Sr. 
Andrade Bezer0ra combateu, dizendo ser melhor deixar a acção che-
gar até a appellação, ond·e, sendo voluntaria, o representante do Mi-
nisterio Publico attender.ia, perf.eitamente informado de sua justiça, 
aos direitos da victima, não appellando. 

Propôz mais o Sr. Andrade Bezer·ra e a Commissão accei1ou o 
seguinte: 

· Art. 28: "No Districto Federal, qualquer que seja o valor da 
acção, a competencia será privativa dos pretores". 

Não se acceitou a redacção ''alçada dos pretores", por derimir 
o artigo competencfa sem firmar alçada. 

O Sr. Carfos Penefiel perguntou si -não se incluia disnosicões so-
bre orphãos e ausentes. 

O Sr. José Lobo disse ser isso materia de direito c·ommum. 
Segundo proposta da Sr. l\fauricio de Lacerda foi acceito o se-

gui!] te: 
Art. 29: "As acções originadas da pre-sente lei prescreverão no 

prazo de dous annos". 
O mesmo j•á está prescri•pto no art. 22 da lei. 
Ficou ainda mantido o seguinte: 
Art. 30: "A :p·resente lei não exclue o procedimento criminal, n-O!'! 

casos previsto-s, em ·direito commum". 
(E o art. 24 da ·lei n. 3. 724) . 
Passando-se ao estudo do ultimo ·capi_tulo, o Sr. Cal'los Penafiel 

propôz que, aó e.nvez de "Disposições geraes", passasse o mesmo a 
se denominar "Das garantias da indemnização". Esse alvitre não foi 
aoceito por se as entender comprehendidas no velho enunciado da 
lei em vigor. 

Esse titulo ficou assim redigido: 

TITULO V 

Disposições geraes 

Art. 31 . E' privilegiado e insusceptivel de penhora o credito da 
victima pelas indemnizações determinadas na presente lei . 

· Paragrapho unico. A divida proveniente dessas indemnizações 
gosa, sobre, a producção da fabrica em que se tiver dado o accidentc, 
da preferencia .exce.pcional attribuida pelo paragrapho unico do ar-
tigo · 759 do Codigo Civil aos creditos por salario de trabalhadores 
agrícolas. 

Art. 32. E' nulla de pleno direito qualquer conv·enção coHtraria 
á preseinte lei, ternd·ente a evita·r a sua a.ppHcação Q'li. alterar -0 modo 
de sua · execução. 

Em relação ao a•ntigo art. 27 (quando os beneficiarios da victima 
forem estrángeiros só t!:)rão direito ás indemnizaçõe·s si residentes no 

, 
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territorio nacional por occasião do accidente), o S•. João Pernetta 
.propõz a sua suppressão por contraria aos principias do direito, o 
qual não beneficiava com a indemnização a familia do operaria, a 
qual residisse no estrangeiro . De accôrdo com o Sr. João Pernetta, 
manifestou-se o Sr. Mauricio de Lacerda como o Sr. Carlos Penafiel. 
O Sr. Andrade . Bezerra rejeitava logo ·o artigo. 

Toda a Commissão votou p·ela sup.pressão. 
O Sr. José Augusto apresentou, quanto a esta suppressão, a se-

guinte declaração: 
"A disposição contida no art. 27 é a·ssim expressa - "quando 

os beneficiarias da victima forem estrangeiro5 só terão direito ás in-
demnizações si residirem .no territorio nadonal por occasião de ac~ 
cidente" - foi arguida de inconstitucionalidade quando de sua dis-
cussão no seio desta Commissão, o anno passado. 

Allegou-se que a Constituição Federal, no seu extremado libe-
ralismo, equiparou a situação do estrangeir·o á do nacional em tudo 
quanto diz respeito á inviolabilidade dos direitos concernentes á li-
berdade, á segurança individual e· á propriedade. 

Do debate que, então, se estª1Jeleceu resultou para a maioria da 
Commissão, sinã·o para a sua un animidade, a convicção de que pode-
ria sei: acceito o dispositivo sem ferido ficasse o texto constitucional, 
poisa prnpria lettra do artigo da nossa Lei Magna invocado (art. 72) 
se refere apenas aos estrangeiro resid entes no Brasil quando aquelle 
dispositivo manda excluir dos beneficias da indemnização ·decor-
rente elo accidente sómente ·o estrangeiro não residente em nosso 
paiz. · · 

Assim, pois, parece que pelo aspecto constitucional não póde sei· 
attendido o que dispõe este artigo de lei. 

Cumpre salientar que o principio de residencia no paiz dos be-
neficiados pela }ei em face do accidente é commum ás legislações 
européas. 

A lei franceza, por exemplo dispõe: 
"Les auvriers étranger, victimes a'accidents, qizi cesseraient 'de 

résider sur le territaire trançais, recevrant, pour, taizte indemnité, un 
capital égal à trais fois la rente qui leur, avait é"té allaizée. 

ll en sera de même pour leurs ayants draits étrangers sessant de 
résider sur le territaire trançais, sans que tautefois le capital puisse 
alars dépasser la valem· actuelle de la rente d'apres de tarif visé à 
l'article 28. · 

Les réprésentants étrangers d'zm azzurier étranger ne récévranl 
aizcune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne residaient pus 
sm· le territofre {rançais." 

Criticas foram levantadas na França contra o principio consa · 
grado nas disposições que venho de transcrever que Paul Pie clas-
sifica de tlesharmonica~ com os interesses legitimas dos trabalhado-
res franc·ezes e com as generosas tradicções da França, em relação 
aos estrangeiros. 

Assim, admittin o legislador francez, em 31 de Março de 1905, a 
seguinte modificação: 

"Les dispasitions des trois alinées précédents paurront toutefois. 
être madifiées par traités dans la limite des indemnités prevues Wl 
presente article, pm.zr les étrangers dont le pays_ d' origine garanti-
foient- à nos natianaux des avantajes éqiz ivalents. " 
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Foi a consagração do prrncipio de recip·rocidade em face àe 
accôrdos internacionaes, principio que, em nosso continente, foi ac-
ceito pela legislação argentina, onde se enc.ontrou na lei n. 9. 688, 
o seguinte artigo que tem o •numero 14: el obrero victima de un acci-
dente que origine sua incapacidade transitaria para el trabajo, per-
derá el derecho a continuar percibiendo la parte de salario que íe 
dia en qize aizsente del pais y loi successores de/ obrero estranjero, no 
f1 ,ercíbirán ningizna indemnizacion si en el momento dei accidente no 
residieran en el pais y sólo en los casos de reciprocidad establecidos 
por acuerdos o tratados internacionales". · 

Commentadores da · legishição social argentina, entre · elles Ale-
xandra Musain, pondo embora em r elevo a importancia .da acceita-
ção do principio- da reciprncidade como base para a iniciação de wn 
direitos internacional operario, idéa tfo acariciada hoj.e pelas nações 
mais cultas,. salientam que nos paizes de immigração como a Argen-
tina, como o Brasil, etc., os ·onus decorrentes do accôrdo ou tratado 
em que tal principio se firmar teem de recahir, afinal de co,ntas, uni-
camente sobre a industria de taes paizes que apenas recebem opera-
rias a serem b eneficiados pelos accôrdos, nunca os seus nacionaes, 
podendo delles receber quahruer vantagem. 

Os Estados Unidos são tambem um paiz de irnmigração. Cum-
IJre, pois, examinar-lhes a legislação a respeito do assumpto. Musain 
diz que nos Estados Unidos .não ha sobre a questão uma legislação 
uniforme . As legislações dos varias Estados autonomos que formam 
aquella Federação podem, porém, ser distribuidas da seguinte ma-
neira: a) leis que silenciam a res·peito elo assumpto; a) leis que em 
absoluto eX:cluem os residentes no estrangeiro; e) leis que os incluem 
com a:s mesmas vantagens que são dadas a·os residentes no p aiz; d) 
leis qne os incluem, porém, em situação differente da dos beneficia-
dos residentes. 

Assim, temos que, mesmo considera1ndo apenas os paizes . de im-
migração, como é o nosso, nã'o ha um padrão uniforme de legislação 
para o caso dos operarios estrangeiros, com familia ausente do p aiz 
em que trabalhe, e em que o accidente lhe póde advir; variando as 
soluções desde a que equipara em a'bsoluto a situação do estrangeiro 
á do nac.ional até a que as distingue igualmente d·e modo absoluto. 

Em nosso paiz, a Constituição, como virnos de começo, não é 
obstacuJ.o a qualquer das selecções. · 

Incli•no-me desde já para a acceitação do 'Principio d·3 abwluta 
equiparação e, portanto .. p·ela eliminação elo art. 27. 

E' um passo avançado que ·damos no sentido ela intern acio nali-
zação das leis operaria s. E' um incentivo para que se avolumem as 
col'l'entes immigratorias de que tanto precisa o Brasil. 

Accresce que si acceitarnos a indemnizaçã.o como justa repara-
ção feita aos herdeiros do operaria victima do accidente em substi-
tuição aos recu!'sos pecuniarios com que elle mantinha os que viviam 
sob sua d·ependrncia e da sua econ·omia, não vejo motivo para q1Je o 
legislador negue o b en eficio da indemnização a alguns dos que em tal 
situação se encontrem, sob o pretexto unico de que elles não estão 
no momento residindo no Brasil. 

Isso me parece uma desigualdade no tratamento legal que pócle 
não estar em des·harmoni a com a Constituirão F.ederal. mas está cer-
tamente com o sentimento ele justi ça e equidade ·que deve presidir :'1 
efaboração das medidas legislativas. 



- 3SO -

Sala das Commissões, 27 de Outubro de 1919. - José Augusto." 
Art. 33. Todos os patrões attingidos por e·sta lei são obrigados 

a affixal-a, com os respectivos regulamentos, em logar bem visível 
de suas fabricas, officinas ou estabelecimentos. 

Conforme a sugges1ão do Relator, em seu parec·er, o Sr. Maurício 
lembrou que a lei devia conter sancções e o Sr. Pernetta redigiu um 
arfü~o em que todas as infracções, não punidas com pena espedal na 
lei praticadas pelos patrões, tivessem uma multa: "As infracções da 
presente lei que não estiverem expressamente previstas na presente 
lei, serão passiveis de multas de 100$ a um conto, quando o infractor 
fôr o p·atrão" . 

Os Srs . Bezerra e José Lobo redigiram o artigo ·na seguinte 
fórma. 

Art. 34: "As infracções, por parte düs patrões, aos .artigos sobre 
declaração de accidente e affixação de editaes, serão passiveis de 
multa de 100 a 500$, elevada ao do'brb na reincidencia, sem prejuízo 
dali responsabHidades ordinarias dos mesmos" (a ultima phrase foi 
proposta pelo Sr. Penafiel) . · 

Foi considerado que .as outras infracções tinham na lei. suas pe-
nalidades lá expressas, só havendo além dellas essas duas, e que a 
limitação aos patrõe's era racional, pois que a victima não tinha por 
que fraudar textos só feitos em seu favor. 

Art. 35. Esta lei sel'á l'egula-mentada dentro de 30 .dias e, findo 
esse praz·o entrará immedi.atamente em vigor. 

Art. 36. Revogam-se as disposições em contrario . 
Concluído o estudo das modificações á lei que r·egula os acci-

dentes no 1ra'balho, o Sr. Maurício de Lacerda apresentou por escri-
pto, a seguinte declaração: 

'"Penso que a le.i devia extender a nullidade com que fulmina os 
pactos contra ella ás obrigações ·contrahidas pela victima com inter-
mediarios que se possam encarregar, mediante emolumentos eonven-
cionados com antecipação, a lhes assegurar o goso das vantagens da 
lei de accidentes, pois Hauelles pod~rão, prevalecendo-se da situação 
precaria "de necessidade" do operario, extorquir-lhe pingues vanta-
gensp.) 1 . d . . l . d"d d ' enso que a e1 evia rnc mr me 1' as ten entes a segurança do 
trabalhador que pr-eve•nissem os acddentes,_ a•s quaes, não sendo ob-
servadas, seriam passiveis de pesadas multas. 

Penso que a J.ei devia prever o caso de -um operario que trabalhe · 
para dous ou m.ais patrões, ·em d-ias e horas diversas, estabelecendo 
a base de um calculo do seu salario e a quem tocava a responsabili-
dade do mesmo na indemnização, .parec~ndo-me que se devia por 
equidade reciproca com a victima e o patrão dar uma majoração no 
salario da vidima, pela qual respondesse o patrão em cujo serviço se 
tivesse verificado o accidente. 
. Quanto ao· voto da Comrnissão mantendo unifonneruente para a 
inc:apac idade temporari.a o calculo de tres annos é iníquo, pois a 
situação do estropiado que póde trabalhar não é igual a . do invalido 
que o não póde. E tendo a Comrnissão mantido os ti·es annos no se-
gundo e.aso "p:ara uniformizar" creio que andou mal inspirada nesse 
objectivo, porque o caso era precisamente de "desuniformizar". 

Não estive presente á sessão em que se votou o § 2º do art. 5º 
da lei, senão teria votado contra a sua ultima parte, por entender que 
o con,iuge divorciado ou desquitado segundo a· linguagem do Codigo 
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nenhuma communhão mais póde ter nem deve desejar com os bens 
de uma pessoa de que se separou voluntariamente ou judicialmente, 
tendo ou não culpa; demais essa d-isposição parece collidir com a do 
p:aragrapho segtünte. 

Quanto ao art. 10 da lei, accrescentando as palavras "o qual (re-
gulamento) fixará na respectiva talbella a's porcentage'11-s para cada 
caso" não tiv-e •com cUas em v.ista crear um regimen de tabella rigí-
da, impossibilitando a fi.x,ação da po-rcel1'tag-em, pelo J•uiz, em ca·áa 
caso segundo as con'dições personaüssimas da victima, isto é, ind-i-
v.i-dualisa·mdo 'ª cifra, segundo tamtbem a pro.fissão ·cLo ·individuo. 

Quanto ao calculo . do salario, entendo que elevar de . 300 (syste-
ma aHemão) para 36'5 v·ez.es o salario, no icalculo da indemnização, 
se deverá evHar que o divisor d·o Regul·amento cresça igualmente, 
mantendo-se a cilfra de 300, quando, para calcufar líl 'O operario que 
receba salario annual, o salario d.Lario, si tive·r de .f.azer a ·divisão, 
bem como a de 25 ,para se ter o salari,o meHsal. Re,dundaria ·~m .des-
proveito de muitos op·erarios .a cifra accrescida si não se observasse 
esse criterio, ·de accôrdo c-0m o ·es,p.irito da lei. 

Julgo que á vict-ima se devia dar o direito de acdonar ·o patrão 
no fôr.o do accid-ente ou 1no do seu domicilio, pois assiim se lhe darü: 
mats ampfos meios de eleger o Jogar do pedi·do -0n'de não alcançasse, 
a seu ver, a absolvente influencia dos patrões. 

Julgo que a Commissão deveria ter, adoptado um regímen mixto 
de i-ndemnização e peimsão·, como lembrei, pl'eparado o caminho p·ar::. 
chegar á !fundação, pelas caixas de garantias, ao seguro, garantido 
pelo Estado, do operario; -em todo caso como esta lei não é uma d·e-
claração de direitos, mas uma pos-itivação ·dos me-smos ou me·io de 
tornai-os eHectiv-0s, limito-me, na a.ffirmação ·de um objectivo ideal. 
a exprimir, na continge1n-cia do momento de trans,ição que se opera 
em nossas Degpas jurídicas, esse voto. - Maurício de Lac.erda." 

Antes de levantar a sessào, o 'Sr. !Presidente declaDoti que o Sr. 
Relator geral iria redigir o vencido, após o .que seria convocada uma 
nova re1,mião para estudar a segu'llid·a par.te do trabalho do Sr. Pe-
nafiel: Hygiene e :Segurança do Trabalho. 

ACTA DA REUNIIRO DE 4 U1E NOVEIMiBRO 

Sob a pr-e.sidencia •d·o Sr. José Lobo, tendo comparecido os Srs. 
José !Augusto, José Mar.ia, Andrade Bezerra, 'Dorval p.orto, Çados [>e-
nafiel, João Pernetta, Maurido de Lacerda, A,ugusto c'le Lima e N1-
canor Nascimento, r-euniu-!>e esta ICúmmissão. 

!Li'da a acta -da reunião anterior, foi a mesma approvada com 
uma ·Observação do Sr. João :Pernetta, relativa 'á -omissã.o dos funda-
mentos do seu voto sobr-e triabalhn de mulheres e que prometteu re-
d.i.gir, ·em resumo, opportuna·mente. 

O Sr. Cado.s Penaifiel apresentou, por escripto, sobre a acta d:i 
reunião de ·27 de Outubro, a seguiinte ·declaração: 

, "Na acta que acaho de ouvir, só foi elidida, por de~cuido, u:ma 
phrase minha, iaqui pronundada, e ·que por si só justifica, sem so-
phismas possiv-eis, -0 ponto de vista intransigente em que me c-ollo-
qtlei 1d·efendendo nas duas ultimas· reU!niões desta .Commissão o di-
reito supremo da familia pro1etaria de escolher :medico de sua con-
fiança, não podendo nunca o patrão -ou as companhias de seguros 
impôr seu medico á victima de um accidente- · 
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A' familia proleiaria deve-se cornferir, como a qualquer outra 
famili a na socfedade humana, igual ·e justo rdireito de guardar o que 
ha de mais, humano e d·e mais ·d.igno e sagrado ao seu proprio res-
peito, ·e até, o disse e proclamei b em daro, a /ib.erdadJe ae confiança 
constitue uma. das fórmas mais J.egitimas entre as manifestações d« 
]iber·darde ·de conscienC'ia· . · 

Aci:rescelllrtei ainda que es"<.a litberdade ampla do operaria esco-
~her á vontade o seu medico era uma conquista · quasi gel·al nas leis 
qongencres dos outros p aizes, regímen pertin ente j·á á legislação fran-
ceza, italia·na, sueca e outra•s, e que, só n·a rHespainiha é que a e·scolha 
do . medico assistente i::abia ·unicamente ao .p atrão e talvez na Alle-
manha, onde o ferido fica ao cuid.a•d·o do medico da corporação :i 
que estiver alistado. 

A' pag. 100 do meu relatorio, aconselhei á Commissão, como 
freio para conter ·certos medicas a t entações a que 1rnem sempre r e-
•sistem, no cas·o .de rSer dada entre nós aquel1a liberdade de escolha 
ao operaria, - a tomarmos por parndigmra a tabella franceirn de 
1905, de Dubi.ef, adaptada convenientemente ao nosso m eio· !Respei-
tar-se"hia, assim, a liberdade d e co1n·sci encia, a rfé, que é m eia cura 
do operado, ·como de qua•lquer ente human•o, ·quand.o enfermo, e ga-
rantir-se-hia melhor o e,mp·1,ezario, o patrão, pois as tarifas da ta· 
be.Jla theoricamente não podem ser ·applicad ars sinão quan·do o me-
dico foi eoscolhi'do pela victima.. A lei, como .fi cou, deixa perigo 
hrnior á proprfa cauis'a patronal, p-orquanto está subeint endido qu ':) . 
si é o chefe da industria ·quem escolhe o ass.istente, ·este pód·e apre-
sentarr honorarios mais ·eleva·dos. \Pelo roegimen que propuz, -os abu-
sos de parte a parte ficari am evitados. 

!Peço, po·is, para H.g_urar na acta ·d·os nossos trabalhos esta corri-
gend a ao registro do·s debates ·da reunião passada." 

Passa1n•dO-S·e á materia em d~scussão, o Sr . Mauricio de J_,ac·3rda 
discorreu longamente sobre o arl. 17 e s eguintes ·do prnjecto do Sr. 
J.oão Pernetta e propoz que figuraosse ·como art. 1º do titulo r especti-
vo a seguinte pr.op0isição: 

"As mulher.es só pod•erão ser admittidas a q·ualquer trahalho em 
of.ficinas, f.aibricas ou outro estabelecimento industr.ia•l, agrícola 011 
commercial, de proprieda•de p'Uiblic-a ·ou particular, nas condições 
desta lei ." 

O Sr. Jüâ·o •P·ernetta declarou acceita es»·a redacção, com as re-
salvas do s·eu relatorio e pelos fundamentos nelle fong::imente ex-
postos. 

O Sr . Carlos Penafiel levantou a prelimin:u de saber s·i ·a Com-
niissão, no trabalho que está elaborando, in1frringe ou não a Gonsfr-
tuiçfío Federa'l e o .Codigo Civil . . 
. Sobre esta preliminar ,faUaram o·~ 'Srs. fôfaur.icio d e Lace rda, Ni-
canor Nascime'rnto, João Pernetta, Andrad·e Bezerra e J·9sé Lobo, ten-
do a Com missão r esolvi·rlo ·p ela negativa . . 

ü a1rt. 1 º, p'.'oposto p t>fo Sr. Mauricio de La-ce1,da, foi ap.prova1do. 
A segunda em en1d a do mesmo J)eputadu, ·depo is d e obse rvações 

elos Srs . ·A·ndrade 'Bez1erra e J .osé Lobo, quanto á sua re·dacção, ficou 
ª'~:Sim concebida, d epois de approvada : ' 

· ."E' vedard·o o trabalho ás mulheres quando e5te: a) rõr em tun-
nels, minas ou de qualqu er .fórma suibterra1111eo; b) o ·estabelecimento 
fôr desHnado á .fabricação ·de in1flarnmav.eis,. praticar a m anipulação 
de materiaes reputados le!l',:i }mente nocivüs á saud·e ou , pe1o genero 
da industda, forem prejudiciaes ao organismo fe111in.i1i:•o; e) .fô r o 
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serviço, por sua natur·ez·a, ofif.ensivo ao pudor ou contra a morá!; . 
d) ti v·er d·e S·e reailizar .ern ·domingo ou · dia d ·e repouso ; e). fôr no~ · 
cturnc>-" 

iMais uma emenda, a de n. 3, prop'Oz o Sr . . Maurió..a de Lacerda: 
"O h·ah·alho in 'ão poder'á durar mais de seis horas por dia, nã'o 

p·odendo ·s·er continuo . e deven·do ter o intervaUo minímo d·e hora e 
.meia de descanso." 

Houve empate na votação desta em·enda, depois de longo debate, 
tendo se nrnn1iif.estado a !favor os Srs. João IPernetta e Carlos Pena-' 
fiel, além .do seu autor, e confra •os Srs. José <Lobo, José Augusto e 
Andrade iBezerra. 

Estando adeantada a hora e á vista deste empate, o Sr. Presi-
dente levantou a ses'~âo, marc-ando nova reunião para a proxima sex-
ta-feira, ·ás 13 horas . 

.AiCT A D A HEUNIÃIO !DE 7 'DIE NIOVBMBiR'Ü DE 1919 

Sob a presidencia do Sr . José !Lobo, teDdo comparecido os Srs.' 
Andrade Bezerra, Maurício de Lacerda', .João Pernetta, José Augusto, 
.Tose 'Maria Tourinho, 'Dorval Porto e Carlos iPenafie'l, r eun io-se esta ' 
üom:missão. 

Lida a acta ·da ·>1essào a nterior , .foi a mesm·a ap·provada depoi:; 
de 1felta ·peJ.o .Sr. (Mauricio de Lacerda a seguinte decl aração: "Quan-
to ao art. do Til. sobTe - "Accidentes elo Trabalho" -, r elativo á 
pr·escripção ·da acção, ao propol-o d·eixel de conMderar expr·essa-
men.te quando e11a nascia e .qual1'do se interrompia, por entend er que 
no asswnpto vigoram as disposições coimmuns, ·e que, a·~ sim, eUa co-
meçava a se conta·r do accidente, isto é, da data em que nasóa a 
obrigação, e se interr•omp-ia por qualquer meio commum, isto é, ci-
taçào, etc. " · 

O Sr. Presülente .fez em segLJi.da a c·o:nnnrni·:ação de que o Sr. 
A.ugnsto ele Lima, em telegramma ·que leu perante a Co1mmis,são, dei-
xava de comparecer poT motivo de mo'lestia, e determinou. que cons~ 
tassem da acta as seguiintes declarações do Sr. CarJ.os lPê11afiel sobre 
a acta da sessão anterior: "Que lêra uma carta - rec·ebida de Villa 
Nova d·e Lima, em 1Minas, em ·que o Sr . Jo é Antonio de Alm eida, 
recJ.ama contra o facto da empreza mineira do Morro Velho, n'1quella 
localidade, .i:mpôr aos seus operarios os medicos da companhia, que 
a mesma carta ·diz formados na Inglaterra, e contra as autoridades 
locaes por •P•omearem peritos, nos casos alli occorrido1s de acciden-
tes do trabalho, os mes.mos medicos. 

'Ü D ·e pul.~ do q11e relatou a J.ei de acci-dentes diz que, quanto ao 
segundo facto, a lei já providenci.á ra de accõrdo com alvitre seu. pro-
hibinrlo que a no:n eação ·de peritos recaia em pTotfissionae1s li.gados 
ao p atrão, á empreza ele seguros em ·CTU·e este segurar 8eus operari.os, 
ou no medico assistente da victima. E quanto ao primeirõ ponto, a 
referida carta vi nha c onfin1iar que elle, Relator. havia sido ireucido 
pela nrnioria .da 1Commiss~o em uma qtrnnão justa. 

Que, em refação ii proposta do !Sr. Maurir::io d·3 Lar ~rda sobre 
a regul1a:ment~çáo ·do tra1b:ül10 das mulheres a·dultas, ped10 a pala-
vra ~ aHiT.ma qu.,., p elos seus comprornisso·s anteri<or'is n:'i.o tinha ç1n-
vida 'em ·achar qua ·e declaração ou a affirmacão de 11rinri-pios. de 
Unhas ger·ae's sobre ·o assumpto: tal qual .formulára :o Sr. João 0 ?r-
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netta em uma das partes d·o seu parecer, eram per.!'·e.itamente arcei-
taveis cientr.o do nosso regimen com;;titucional. JMlas tinha <luvidas 
sobre a competencia da União em r·egufamentar o serviço industrial. 
dos Estados,' poi1s na Argentina a '1ei so:bre mulheres .e aean~"ª' opc-
r'lrias, votada pe'lo Parlamento Nacional de Buenos Aire.s .. s•'> era ap-
plfrave1 á capital ·d.aquella R.epubJ.ica e ·aos s:eus terrllorifls nac1•J-
n&es e nos Estados Unid1os, tamibe.m 1soh o :régim.e.r, federativo, essas 
'eis, assim .como ·as Pelf.erentes .ao .hor<:Jrio do trabalho, e a questões 
de hygien·e .e segurança, er.am da compet:-1v!a do :> Estados; que en. 
v;erdade .que em üutrws· ferdei,ações e · confrderações da Allem anha, 
S11i.ssa e Austri.a, ·as leis eram d·e ·cara·ct•er ger.'.l1l e não lo~al rn:m l.ls- . 
tadual, mas nessas fe.d•erações e confederações um élo centralizador 
historico explicava a·queHas medid·as do governo central· · 

Não ia a ponto •extremo de negar ao Gongres'so .brasileiro com-
petencia constitucional para .Jegislar para o territorio 1n1a·cional do 
Acre, por ·exemplo, e para o :O.istricto Federa'!; mas fmtendia -que se-
ria muito .mais consentaneo que, formuladas essas leis para os terri-
torios onde cabia a esphera da · •União, vie•s sem os Estados e cs mu-
nicípios mais i1ndustrfaes e ma.is ad·eantados a imital-as, ado·ptan-
do-as espontaneamente. Que na these do Sr. :J\faur.ic1o sobre horas 
de trabaih0 estava comprehenrlido o repouso hebdomadario, e. quf' 
esse ·era de ha muito uma instituição lega•!, d·ecretada pelos poderes 
munidpaes, 'PO'ÍS dizia respeito ao que ha .d•e mais peculiar ao in-
teresse local, que .é a v~da industrial, a tra:nsformação i·ndustrial de sua 
pr.oducção, e que o ·espírito d1e autonomia completa, ·conferida p:elo 
regímen repuh'licano aos Esta.dos, :espirita que levára Juliio 1d1e Casti-
lhD's a lançar, ·por occasião da Com:missão do·s 21 constituintes, o 
seu cele·bre ·e eloquente voto em separado, •parecia ditar-lhe ;1s con-
siderações que acaba de expôr, quanto á inter.ferenêia ·da União em 
tal espihera; mais qne indubitavelmente era sympathico ao pensamen-
to protector da propüsta ·do Sr. Maurício sofir·e as mulheres e ª" 
creanças, ·com as restr·icções que estabelecia, e qu e reconh.ccia qw~ a 
solução social do pro.blema obededa a linhas geraes até de _ caracter 
universa1l, onde jiá a co:mpet.encia era evidentemente rlos po.dPres ria 
União. Em tod·o o caso, formulava, antes de ·qu.alquer discussão, essa 
preliminar para a 1Com:mi1s'são de Legislação SociaI resolvel-.a. 

IQ que, por ultimo, quando se ·discuHa o art· 2°, disse f.oi ·que não 
havia leis nem tratados, capa~es de igualar ::. situação pb.ysiolol,l1ca 
e social ·do homem, ·d·a mu.J'her e d.a creança. Que '])ara essa a pro-
bibição se im'Prnn!ha além de certo numero de horas, 1que para a mu.., 
lher maior conoordava com as se1s· hora.1;, propost.as pelos Srs. iMiau-
ricio .e Pernetta, e discordava do Sr. Andrad·e IBezerra,- em fixar em 
oito horas para homens e mulheres. 

Que, diz•e:ndo-se partidario da i.déa de que o operario não erl.i 
obrigado ·a trabalhar mais de ·Oito hnra1; e a mulher mais de seis, 
isso não tirava que, além dess.e nnmero de hora1s , fosse 1fa.cultativo a 
ambos trabalhar·em quandQ bem entendessem, com a conid.ição de re-
ceberem sa•J,arios proporcinaes ao excesso de tempo fixado na lei." 

u\, ICommissào •passou em s.eguida ·á votação da emenda n. 3, do 
Sr . 1Mauri.cio de T ,a cerda, a qual ti"Vera sua votação empatada na 
reunião a.nterior. Votaram mais pela limitaçifo de oito' horas de tra-
balho ·para as mulheres os Srs, Dorval Porto e José 1\lli'ria Tourinh()· 

lPassam1do-se á segunda parte de~s;:i emenda, a Commissão, contra 
o v,oto do Sr . Maurício dl' Lacer·da, !'eduziu de hora e meia 1p·aira urna 
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o descanso neUa consignado e, em virtude dessa m-0difiração, o dis-
pos.itiv-0 ficou assim redigido: 

· "O trabalho não poderil ·dma.I" mais de oito horas p-0r dia, não 
podendo ser continuo e devenrlo ter o intervallo m~n.imo de uma hora 
de de·~ canS:o." 

.O Sr. João Pernetta fez u~ d·eclaração ·de voto · contraria a essa 
dis·posição, por prefer.ir, de .accôrdo com as suas doutrinas, jú ma-
nifestadas, a redacção do art. 17 do s.eu projecto. 

!Passou depois a Co:mmi.ssã-0 ·a considerar a eme•nida n . 4, tam-
bem do Sr. Mauricio de Lacerda, resolvendo dividil-a em tres par-
tes, a requerimento do Sr. Andrade Bezerra. 

"Os descansos ·e horas .ele trabalho, bem como o repouso sema-
nal, que será -0hrigatorio ·C de · 36 bora•s continu,as no minimo, serão 
regulados, nos casos e:m que expressamente não disponha este titu-
lo, pelo titulo - - Sobre lwra.s de trabalho em gt>ral e repouso 11ebdo-
madario (primeira parte) de_venclo, porém, sempre por quarlquer tra-
balho extraorrl.inario, ser accrescido o salari.o de m·ais 50 % do e·s-
tabelecido (2ª parte); .r, jlámais ser prejudicado o repouso nocturno, 
que será no minim-0 de 11 horas cousecutivas (3ª parte)". 

O .Sr. Andrade !Bezerra propunha a eiirninação da ultima parte, 
a terce).ra, por comsiderar qüe nã<> se ·devia fazer, nem para reforço, 
qualquer referencia a trabalho nocturno, que ~tá se prohibira de modo 
absoluto. 

O Sr. !Mauri-cio ·d-e Lacerda, concordando com es·se fundamento, 
na eH.minação proposta, disse que assim redigir-a a emenda para evi-
tar que as horas supplementares perturnassem as de rep-0uso rrnoctm:-
no da mulher; mas estando rle ~ccôr.do a Commis·são por que á pro-
hibição da sua emenda anterior, de qualquer trabalho nocturno, se 
applicava o cas·o, evitando o ma~ que procurava c-omrbater, não ti.nh:t 
duvida em acceitar a suggestão do seu collega, pelos seus bem inspi-
rad.os fumidamentos. · 

Foi unanimemente excluída 
A prrmeira parte f.oi, por sua vez, unanimemente accelta· 
-Quanto -á segunda, o Sr. Andrade Bezerra propunha aue ~e ~l 

substituisse pela seguin;J:e: "pagam•clo a.s horas supp•I.ementares- pro-
porcionalmente ao seu salar'io, no minimo de 30 % ". Assim pro'punh:i 
para :facilitar a adopção •da medi-da baixassem a 30 o·s· 50 % imposto8 
pelo Sr. Maurkio de Lacerda G tomando o extra pr-0porcional ao tra-
palho -effectua.do para nã·o se pagar tanto po·r 10 minutos quarnfo por 
uma hora, -0 que não seria justo, pois -o IS·r . Mauricio -de Lacerda 
quer.ia era pr-0hibir desde logo assim as b or:n .'l '.1 pp1le•l"en '.ares. 

O Sr. José Lobo acompanhava o Sr . Andrnd·e Bezerra, achando 
que se devia facilitar a tra.11siçã-o, a1d-o-ptand-o r egras ·nessa lei verda-
deiramernfo de transiçã-o ·de um estado social e juridico para outro, 
sem _grandes abalos á industria e ao proprio trabalho orgai1izado s_o-
bre bases ·que se iam renovar docemente . O Sr. João Pernetta nãn 
votava, de ·accôrdo com seu ponto de vhta positivista, nem por uma 
n-em por outra ·dais· pr·opostas; achav1.1 que não se podia ~rgislar s-o-
bre s·alario alli e sim rn .a parte -especial e preferia a estas formulas a 
dos paragraphos do art. 17 ·de sua autoria. ida·ndo -ampla li'berda-de 
de contractar como quizesse o seu trabalho e facultando o reveza-
mento no tr·ahalho pnr turmas naquelles .que por sua natureza não 
admittisrs:c·m as intermittencias dos chamados d.escan so~. 
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O Sr. Mauricio de Lacerda replicou que o uiniico mei·o de exti'n-
guir as horas supplementares era oneral-as para o patrão de tal mod·.) 
que esse ni'io t~vessc interesse em ·exploraI-as contra a saud.e aa op&· 
ria, que, .emlbora · bastante apoiada na lei, ·po.deria não resi•stir, . por 
necessidade, as solicitações do patroi;iato· A diminuição de 50 ·pan; 
30 %, accrescida da proporcioniali•da<fc sobre as horas supplementa-
res, representava a continuação do regimen que sua emenda pro-· 
curava, por :meio indi!'ecto, a:holir. Quanto a não ser alli trata.fia a 
quei!'.tão do salario lembrava ·ao Sr. João IPernetta que se tra tava de 
''horas supplementares" e não de salario e que, cvmo Relator da· the-
se em questão, declarava ser muito util deixar firmados esses p<.lln•tos 
especiaes relativüs ·a mulheres des·de logo, par1:i facilitar a harmonü1 
do titulo em estudo, com ·O systerna geral da re/fo•rma em elaboraçã•o. 
Aohav•a .qu e os para1graphos do art. 17 do Sr. J·oão 1Pernetta estavam 
prejudicados, sendo o •§ 4º contrario a to·da a lei nova e todo o ven-
cido, pois dava expressamente liberdade de co.n~ractar contra todos 
os lermos· da mesma lei sobre horas e sa1arios a cada operario. iDes-
rle que o tSr. João !Pernetta admittira a interve1; ção do 'Esta elo part< 
regular as relações entre palrãü e operario, não era u1n a restricção; 
mas u:ma omissão a que eHe pleiteava se comettesse na nova lei, jus-
tament e quanto ás questõ·es mais importanN~s da vi·da social, prole · 
taria ou patronal. 

.com o .Sr. Mauricio de iLacerda votaram os Srs. Dorval :Porto, 
qne declarou ·dever ·o salario ser calculado na base d e 50 % para as 
horas supplememitares contra as q uaes era, e mais Jo1s1é Augt1sto, ra-
dical contra as horas SUi)pleme·ntar•es, .e ,fosié ilfaria Tominiho. 

A segunda parte da emenda ·foi assim approvada contra os vo-
tos d~s' Srs. José Lobo e Andrade Bezerra, contra o do Sr. João Per-
netta e pelos do seu autor ·e ·dos Srs. Dorval Porto, Campos Tourinhb 
e José Augusto e ficou "\s.1;,hn redi·gida 

"üs descansos e horas d·e trahaJho, hem como o repouso oem"-
n1al, .que será o'brigatoriü e .de 3.() horas continuas no min.imo, serão 
re·gulados ·nos . .;asus em que ex.pressan1-el1'te nãü dispu'Dll'ta e·st:e tnwo, 
pelo d·o titulo - horas de traba.Jho - devendo, porém, sempre, por 
qualquer trabalho ·extraordinarió, ser accr escido 0 salario de mais 
50 % do estabeJ.eciClo." 

•Mais outra emenda, ~ de n. !'í, pl·opõe o Sr. ';:\faurido de Lacerda: 
"/Poderão as mulher es tra1balhar, na1s mi-nas desde rru e o ·serviço 

a prestar seja ao ar livre ·e não i1nd'Cla em qualquer das letfras do 
art. 2º do pr.eserifo titulo. 

O Sr .• Tos1é Lo.bo propõe que, dessa emenda, fossem sn:bstitu idas 
as ·palavra•s "nas minas", que de a.1guma sorte poderia parecer tra-
balho subterraneo, pelos " nos .serviços de ·mineração". · 

O ISr. •Mauricio de Lacerda acceita a niorHficaçào e mostra qu(! 
esses serviçns são os ·de ordem externa ·e "·ad equaélos ao sexo '', como 
diz o 'Sr. Pernetta no •>eu proj·ecto, 1n1as cnndic:ões exclui das pe'lo 
artigo .de sua autoria, j1á ap·provado, ·Cm favor _ do trabalho feminino, 
e que nào seria ·justo privar a mülher mineira ··ae auxiliar o lar, cornr 
as demais operarias. 

A Commissão, por unanimidade, acceitou a emenda que ficou 
assim redigida: 

"Po·de1;ão as mulheres tra.balhar nos ~erviços de mineração des-
rle que estes se,jam ao ar livre .e mão incid am em qualquer das letras 
do artigo (emenda n. 2) do presente Titulo." 

· Nova emenda, a de n. ·6, p·rnpõe o Sr. Mauricio de Lacerda: 
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"'O trabalho é noctunw ·desde .que se deva r·ealizar entre as 19 
e ás 5 horas." 

IÜ ISr. Andrade !Bezerra propõe de .6 ás 6, co:mo uniformemente 
se te'm 'adoptado· · 

O 'S.r . José Augusto propõe .que se deixe as variações loc~es a fi-
xação .das horas, .poi1s: 11110 Su1I, na estaÇão invernosa, por exemplo, 
muitas vezes ás 8 horas da :manhã .ainda é noite; acha que se devP 
acompanhar -o s.ol . 

O .Sr. Mauric1o diz que o Sr. Q\íaximiliano falla em "sol nado 
e sol posto". 

A Commi.ssão acceita,_ por unanimidade, a emenda, nos . seguin-. 
tes termos: 

·"O trabalho é ·niocturno de·sde: qu€ se deva realizar entre as l d 
e as 6 horas." 

.V Sr. Maurici-o de Lacerda, propõe, então, a emenda n. 7: 
~·o trabalho é ta:mbem vedado a mulher nos •dous ultimos mezes 

de gestação, em qua1quer .es·ta'belecimento a .que se refere o a•rtigo 
(.emenda n. 1), do presente titulo ." 

A ICommissão acceita, por maioria, contra o vot-o do .Sr. .Per-
netta, que pref.ere a redacção do rnu art. 18 e lettras seguintes, 'a 
emenida com a modificação ·dü Sr. José Lobo, de ndous rnezes" para 
"30 d·ias"· · 

O Sr. A1ndrade 1Bezerra havia proposto quatro semanas, mas vo-
tou tambem pelos 30 dias. ' 

Finalmente, ·o Sr . Maurício de !Lacerda, propõe a emernda n. 8_, 
nos seguintes termos : 

":Nos 160 dias anteriore1s ao, parto e 40 dias depois do livramento, 
a operaria .goza11á d e uma licença, ficaJn1do-lhe reservado o logar pelo 
patrão, encarregad.o ou . empr.ezario, ·eom quem estiver traba1hando. ~ · 

O 'Sr. José Lobo propõe a reducção antes ou depois do livra-
mento, a 30 ;dias, em :rmbos •os cas.os. · 

O 1Sr. Andrade ,Bezerra pensa .que no segundo cas·o, principal-
mente, ai1mda se poderia reduzir o P'ràzo entre 15 e 20 dias·. 

O 'Sr. João Pernetta pergunta si o .Sr. !Maurício reserva o sala-
rio. Este r esponde que sim. 

O :Sr. Andrade !Bezerra obs·erva que se poderia, . ri·esse caso, fa-
zer uma equidad.e, corno no cas·o c.das indemnizações por _accidénte. 

10 IS.r. Maurido de Lacerda diz que isso constitue ohjecto de ou-
tra em enda que será -opportunamente estudada pela icommissão-

0 Sr . João !Pernetta, mani.f.estando seimpre pr.e.fe.rencia pela r·e-
dacção do artigo citado do seu projecto, apoia, entretanto, a pro-
posta do Sr. Mauricio, que 'é · acceita por unanimidade pela Coin-
missão, com a modificação do .Sr. José Lobo , · 

Interrompidos os traba~hos, para que os membro,s· da Commis-
são pudessem tomar parte nas votações da •Camara, o Sr. Preiii'd·ente 
·COID'Vocou nova reunião para a proxima segunda-feira, 1 O do cor-
. rente, 'ás 13 horas. 

ACTA DA REUNIÃO DE 10 DE NOVEMBJ,W DE 1919 

Sob a presidencia do Sr. José Lobo, tendo comparecido os Srs .. 
Dorval Porto, Maurício de Lacerda, Andpade ~ezerr.~, Ab.gm;to· . de 
Li'Jp.~, João Pernetta, J o.o:é Maril). Tourinho e Carlos Penafiel, . reuniiI-
se esta Gommissãe . . . ' . . .. 
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. Lida a àda da reunião anterior, foi a mesma approvada, tendo 
sobre ella o .Sr. José Lobo feito a s·eguinte declaraçfo: 
- "Os fundamentos do seu voto favoravel á limitação do trabalho 

da mulher a oito horas, e c1ontr·ari10 á reducção a seis horas, pro-
posta pelo Sr. Maurido de Lacerda, não tinham sido consignadas 
com inteira fidelidade pelos jornaes que noticiaram a ultima re1mião, 
disse o Sr. José Lobo. As razões daqueHa sua pre.ferencia eram as 
~eguintes: 

a) limitada, como deve e vae s·er, a actividade industriàl femi-
nina unicamente a trabalho ·compativel C·Om o sex.o, as oito horas 
nada têm de excessivas ou ex·ag.geradas; 

b) uma grande differença ·entr·e o p•eriod•o de trabalho feminino 
e o masculino, desorganizará o trabalho das fabricas, como tem sido 
assignalad·o pelos tratadistas, tanto assim que estes accentuam que 
é p.ela diminuição de horas conquistadas pelas mulheres que os ho-
mens teem conS'eguido beneficio identiico; 

e) o Tratado da Paz, art. 427, consignou a adopção do principio 
das oito hor.as por dia ou 48 horas por semana, hem c·omo o repouso 
hebdomadario, "·sem di'stincção de sex.o", assim como a igualdade 
para trabalho do mesmo valor; ' 

d) o mesmo Tratado, em o annexo á Parte 3•, e em seguida ao 
art. 426, organizando a ordem do dia para a "Primeira Conferencia 
do Traba.Jlho'', a s·e reunir ·em Washington, 1n.10 corre·nte ,anno, incluiu 
em ·o numero II - '"a applicação do principio do dia de o.ito horas 
e da semana de 48 horas", sem distincçã·o de sexos, com caracte·r ge-' 
:i-.al, e se occupou de modo espe·cial da mulher, em o n. III, par·a re-
gular-lhe o emprego tão sómente: · 

e) antes ou após o parto; 
f) durante a noite; 
g) 1em trabalhos insalubres . 
A inclusão d.essas providencias ·especiaes, combinada com o ca-

racter geral da primeira questão - dia de oito horas e semana de 
48 - bem indicam que o pensamento do l•egislador internacional foi 
de applicar ao operario adulto de ambos os s.exos o ·principio de 
oiito ih•oras d~ariias ou semana de 48; "i•nclusi.o unius .alte·rius exclu-
sio?'. 

Ainda sobre a acta o Sr. Andrade Bezerra declarou ter optado 
pelo prazo de duas semanas antes e quatro depois do parto, em vez 
de 15 a 25 dias em cada um dos períodos, como consta da mesma 
acta. 

Proseguindo-se na votação da materia interr.omp1da na ultima 
s·e·ssão, o Sr. Maurício de Lac•el.'da propõe a sua "emenda n. 9" ao 
projiecto Pernetla, a ·qual estava · assim redi·g·ida: "Por qualquer acci-
dente da grav:idez e mediante atte·stado medico, poderá a op•eraria, 
sem perda do logar que occupava na officina, fabrica ou estabeleci-
mento, faltar ao tl'abaJho dura1nte 30 dias"· 

Iniciaid•o o debate, o Sr. iP1er.neitta pr.opõe ·qme s·e di1ga ·em logar 
de 30 dias: "·de accôrd•o com a presoripçã10 medica"., •não limitand10 
assim o maximo arbirtrariamemte. 

O Sr. 'Bezeir:ra entende ique a lei ·diov1e garantir á opemria o seu 
logar no caso de parto •OU de algum a·c:cidente da gravidez, o que é 
muito 1íusto e !faz parte de toda·s as l·egisfações, rioservan1do-se para d.ar 
voto mais ·ex·plicativameinte quando cihegar á emenda ou paragrapib:o 
reil-ativo ·ao •sa'lario, annunciado pelo Sr. Maurício : 
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O Sr. J-0sé Loibo diz 1que só limita a 30 1diias, ·mo caso de acdde.n-
•~ • . em relação ao sala.rio 1que nesse espaç.o deveriá ser ·sempr·e pa1go e 
p-ropõe ,que, em vez d·e "1ogar 1que oc·cupava 1na o.fificina, <faibrica, ou 
outro estabelecimento", diga: '"do s·eu 1lO'gar'', ·que a tudo oompre-
he1nde. · 

O Sr. Mauricio, aoceitando essa redacção' ao ultimo perindo da 
emenda, proposta pelo Sr. J1osé Lobo, diz que essa como outras se-
guintes serão patagraphos de um artigo (emenda 8) já approvado, 
os quaes r·egularão a situação da o·peraria mãe, convindo que seus 
collegas aguardem a referente ao salario para então se pronunciarem, 
evitando assim confusão ou balburdia no resoiver o assumpto. E' 
approvada unanimemente a emenda nos seguintes termos: "por qual--
quer acddente na gravidez e mediante a1testado medico poderá a 
operaria, sem perda de seu logar, faltar ao trabalho durante 30 dias". 
O Sr. Mauricio explica que esses dias são em limite maximo de dias 
consecutivos, podendo, entretanto, a seiu v1er, haver repetidas falhas 
em repetidos accidentes, sem que se ac·cumulem para a contagem do 
total maximo da lei. · 

A emenda n. 10, do Sr. Mauricio, assim estava redigida: "nos 
primeiros mez·es de lactancia terá direito a op'eraria a um quarto de 
hora, cada duas horas durante o trabalho quotidiano, para amamen-
tação .do filho" . O Sr. Pernetta declara que, com a restricção já fun-
damentada quanto a esse processo de legislar, prefere· a redacção do 
seu projecto cujo artigo a respeito lê, mas, vencido nelle, approvaria, 
sempre com as lembmdas restri.cções, a emenda proposta alterando-
se o tempo de 114 para 1 \2 hora, pois a operaria não poderia nesse 
tempo ir ao lar amamentar e voltar, desde que elle Sr. Pernetta· coil-
demnava as "cn~ches" como contra a formação moral ·e affectiva da 
familia. O Sr. Mauricio declara CJUe acc.eitando-se que, nos primeiro:> 
;mezes, .possa a ·operaria ter uma "créche" ou "-camara de aleitação", 
nos termos o seu · proj-ecto, o 1\4 d'hora é sufficfontissimo e deve ser 
em cada 2 horas, como se prescreve ness1e tempo quanto á alimenta-
ção do recemnascido . A emenda é unanimemente approvada. 
. Passa-se a "emenda 11 ", do Sr. Maurício, assim concebida: "nos 
ultimas mezes, que durar a lactação, terá a opemria direito a 1\2 
hora por dia, durant1e o trabalho, para amamentar o filho". O Sr . 
Pernetta declara pref.erir o artigo 18 do seu projecto, até mesmo da 
redacção. Entende que a Commissão naquelle andar acabará legis-
lando sobre com que pé a operaria deve sahir de casa". O Sr. Mau-
rício r.epiic'a que, desde que o Sr. P·ernetta acceita a intervenção da 
lei n.essa materia, é uma questão secundaria fücar n-0s termos do seu 
projecto ou não, devendo antes· prev·alecer o criterio de suas emen-
das, ir além, pois stnão o melh0r era abandonar o problema ao agudo 
conflicto de classes, assis.findo de braços cruzados, sem procurar 
orientar sua solução. A emenda é appr1ovada unanimemente. 

· "Emenda n. 12" do Sr. Maurício: "a hora de que trata o para-
grapho anter:i.or '1"rá .dividida em meias horas, ,cuda utilização d'i-
car·á á ·es:colha da operaria, que, para obtel-a, bastará communical-a 
ao p1atrão, emprezario ou encarregado do serviço" . O Sr. Pernetta 
renova sua restr;kção inicial f.eita contra a excessiva regulamentação 
para 1que se i1ncHna toda .Qommissfo: S. >Ex. é contra t101d1a regula-
men~ação temporal da vida humana. 
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A emenda é unanünemente approvad·a . 
··Emenda n. 1·3" do Sr. Mam,icio: '"em caso aignm pouera a epe. 

raria so.ffrer p.ela sua ausencia do serviço, nos termos dos pan:igra-
phos l emendas) anteriores, qua}qner desconto no seu salario". O 
Sr. Bezerra acha que . deveriamos dar nos. descansos, anterior . e pos-
terior ao parto, como limite !l'azoave•l, um s·al:irio equivalente ao do 
op.erario accidentado, isto é, 2 l 3 do salar~o diario, mantendo assim 
dentro de um espírito de equid.ade, o systema da lei; lembrava que 
ainda assim seriamos os mais adeantados na materia de legislação a 
respeito, pois as outras legislações, nesses casos, davam apenas ·a ga-
ranitia do fo,ga•r; acc·rescen'J!a.va que se ainda pudesse o Estado i-n-
tr.rvi-r obrigando o patrão a e·ssa ver.dadei-ra assistencia, acceüada, 
mas não via como aquelle ppderia forçar este a tal proposito. 

O Sr . Mauri>Cio responde que era p ela totalidade do salario; no 
accidente havia uma indemnizaçã•o em que o Estado só intervinha 
para forçar o patrão a não aband-onar a victima, razão essa CJ.e or-
dem publica; no caso em debate havia um impedimento tempo1·ario 
do trabalho que o Estado tinha interesse, por conhecidas razões pu-
blicas, de proteger e nao deix·ar ser um espantafüo para a mulher 
proletaria, semprn tão prolifora, a impellindo á infecundidad·e, ao 
malthusianismo, pelo rec·eio da miseria. Si o Estado, disse o Sr. Mau-
ricio, começa a proteger, em nO'lne de interesses super:iiores, o nasci-
turo air:ida no yéntre materno, tornando-o p·essoa antes d-o nascimen-
to, poNJlle não defonder-á, no socego materno, a vida da creança, as-
segurando-lhe inteiramente todas as regalias precisas pàra que venha 
ao mund·o. Acha que si o Estado póde interv!r com suas leis parR 
que nil,o f1quem na miseria os oper·arios mutilados no trabalho, deve, 
com muito mais ,energia, estar com suas leis estendidas sobre a in-
fancia e a maternidade proletarias, problema altamente hum;mo e 
social n.o lato sentido do vocabu10. 

Pelo Sr . .José Lobo foi dito v·otar pelos' 213 propostos pelo Sr. 
Andrade Bezerra, recordand·o que as fun ccionarias publicas, em con-
<lições identicas ás operarias só teem direito á Ucença com 213 dos 
V·encimentos. 

A emenda, por proposta do Sr. Bezerra, foi assim approva-:la, 
com um paragr-apho que este mesmo deputado propoz, a.e acc6rdo 
com o Sr. .fosé Lobo: "a operaria, nos casos do artigo anterior· e selts 
paragraphos, terá direito a 213 do salario. Paragrapho uni:co: no 
caso do § l º (·emenda n . 9) esse direito não poderá exceder a 30 
dias no maximo". O Sr. Pernetta é contra a r·estricção de ::lO dias. 
O Sr .- José Lobo diz que se não deve fazer da lei uma sobrecarga 
in>tohr.avel : aos patrões e á industria. O Sr. tPenalfiel diz que, >tra-
zendo po r ·escripto um voto em separado na regulamentação dei tra-
balho d'.l mlillher, vota vencido em tudo O'll, por assim dizer, abstem-
s·e mesmo de V·Otar. 

O Sr. l'v~auri.cio, µcceitando a redacção, manifesta-se contra os 
dous terço~ e pela tota1'idade do sala.ri-o. A ·emenda é approvada, com 
essa restrkções, por maioria. . . 

Emenda 14, do Sr. Maurício: "durante o periodo da gravidez 
pão poderão se occupar as mulheres em serviços oµ traball::)os nas 
officinas, fabricas ou outros ·estabelecimentos, d,esde que os me·smos 
a~ exponham ·a ah9:lo·s, .g.ra•nd·e esfo·rço ou a atmospihera -yicfada de 
V::lpores . de phosphor~, . acido ~U]pih_Ydr~CO, SU]p'ho-carbono, S,ll~p~Q
chforuro ou out•ros, a JUIZo da •fiscahzaça'O do Dep•a·rtamento do Tra-
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balho'1 • O Sr. Pernetta, como das outras vezes, mostra que é vencido 
iiessa pe.gulame·ntação e ·em:bo·r.a •ache boa a medida, e com elle o 
>Sr. Penafiel. 

O Sr. Augusto de Lima observa que tambem era v·encido na pre-
liminar 1qua1nto .a ·essa orientação, •mas, uma vez assim nsolvido, ool-
laborava na lei, votava a favor da ·emenda. 

O Sr. Maurkio mostra que aguei.la emenda é uma questão dt: 
hygiene do trabalho em favor, em uma só pessoa, de duas vidas, so-
bretudo ela tão exposta, tãro indefesa e tão precaria d·o l1asdturo. u~ 
seus coJl.egas devem até a•pproval-a, com o coração, em defesa de 
dous seres f.n101s, em defesa . da prole, em beneficio da raça, em fa-
vor da familia proletaria tã·o sujeita pela müseria e pelos traba1hos a::. 
doenças e a morte nos paes, e, sobretudo, nas crianças. 

O .prolblema 1d•a inlf.ancia, da sua saude, ·da sua virda, era o mais 
Locante e mais directo dos deveres publkos da governamentação de 
um povo. Assim, alli não deviam ser invoc;idas as restricções de 
princi.ipios, de ordem puramente racional, para se realizar uma ine-
clida ditada pelo mais legitimo sentimento de defesa social e do maior 
altruismo . 

A emenda é unanimemente approvada . 
Emenda n. 16, do Sr. Mauricio: "as mulheres menores não po-

derã'o ser empregadas como actrizes, figurantes, etc., em circos, ca-
fés-concertos, theatros e nos exerdcios perigosos, de força ou des-
locamento e acrobacia, ou nas prorfissões de saltibancos, exhibic10-
nistas de animaes e outras que offer~çain perigo á pessoa, acarretem 
damno á. sua sande, concorram para desnaturar-lhe o moral ou as 
exponham a attentados ao pudor." 

O Sr. Dorval Porto acha que a.ssim se a:::aba com a mulher-ar-
tista, que deve começar desde tenra idade, mas vota pela emenda 
com. restrkções. 

O Sr. Maurício ·explka que não s·e trata da mulher-artista, mas 
da menor-artista, porém, de arte que não deve vir em tenra idade, 
nunca c•omo para a cabaretié11e ·OU ·concerrtista, ··ou a ·de acruhacias e 
outros exhibicionismos, que nada têm de artista e que profanam, 
vHipencli·am e ·especulam vH e ibarbaramen.te a infancia e a m onor-
\dade. 

A emenda é approvada por unanimidade. 
O Sr. Mauricio propõe a ·emenda n . 115: "Os o.perarrios de sexo 

did1f.er.ete, nã·o poderão tralbahlMr ·•ounidos em um mesmo loca'!, 
devendo sempre na·quelle que fôr destinado ao seu trabalho haver 
completa separação ·entre elles e só exoepdonalmente, qua.ndo não o 
permittirem as condições cio serví 90,. poderão tr~baJ:har reunidos, ca-
recendo para isto o patrão ou empr•ezario de permissão do D. T." 

O Sr. Pernetta entende que se inv·ertam as expressões do texto, 
isto é, que se diga: "s·ernpre que fôr possiv.el será observado, etc.". 

O Sr. Dorval P·orto acha immoral o pro~iosito da emenda que 
parece fazer depender a virtude ela mulher cl e~sa separação. 

O Sr. João Perne.tta entende que a -e1úenda é boa cmquanto durar 
a desor·dem de sentimentos reinante no Occidente. 

O Sr. Maurício de Lacerda replica que o criterio da lei é justa-
mente impedir ·tanto quanto possivel essa inconv·eniencia da pro-· 
miscuidade, e não apenas buscal~a como possibilli.d·a•d1e, couforime pro-
põe o Sr . Andrade Bez·erra; a lei não presume que resguarda a vir-
tude, a lei determina urna medida de respeito e de ordem no trabalho; 
quanto á observação do Sr. Augusto de Lima, que o trabalho reunido 
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devia nã'O ser com essa exigencia da emenda, quand'O se tratasse de 
paes, maridos, filhos ou irmãos e parentes; o Sr. Mauricio de La-
cerda disse •que em OO'ficina póde ihav·er muitos parentes•, mas nãu er.a 
como ·em domicilio, toda gente de uma só familia. 

O Sr. José Lobo prnpõe a seguinte reda·cção, que é acceita por 
unanimidade: "não poderão trabalhar conjunctamente no mesmo re-
cinto operarios de sexos diff.erentes, salvo si as condições do serviço 
a juiz.o do D. T . e a requerimento do patrão, não permittirem a se-
paração". 

Emenda n. 17, do Sr. Andrade Bezerra: "Aos patrões que in-
fringirem as disposições dos arts. . . . e aos que, sem motivo im-
perioso, despedirem operarias no peri•odo da gravidez, será applicada 
multa de 50$ a 500$000." 

Approvada por unanimidade. 
Emenda n. 18, do Sr. Mauric·to de Lacerda, nos seguintes ter-

mos appr-ovada: "Os estabelecimentos in-dustriaes ou officinas de 
qualquer natureza, em qu~ trabalharem mais d·e 10 rnulhere1t devera:. 
ter uma "·créche" ou camara de aleitação, com as accommodações e 
c·ondições d·e hygiein.e r-egulamentar·es, a distancia nunca superior de 
200 metros dos referidos estabelecimentos ou of:ficinas e de 1,00 quan-

. do em ladeira o percurso." 
O Sr . Maurkio de Lac·erda explica que acceitou a suggestão do 

Sr. José Augusto, incluindo as camaras de aleitação e as do Sr. Cle-
mente Ferreira, feitas ·em critica aos seus pro.i eclos de 1917, em Ri-
beirão Preto, faz·endo mesmo ti;anscr·ever na acta o trecho desta .em 
que aliás, por omissão na. transcripção dos ar~igos do proje.cto ha 
critica infundada, no seu benevolo estudo, quanto á questão dos sa-
larios da op ~raria gravida. As C'ama•ras de ·a·leitação t'Odas as fabri·cas 
podiam ter. . 

O Sr . Andrade Bezerra lembra qlie poderão reunidas . fazel-a. () 
Sr. Maurido de Lacerda diz que em artigo espedal pode-se prever o 
cas'O. E' approvada a emen:da contra o .voto radical do Sr. J'Oã·o Per-
netta, contrario á "créche" e achando que as camaras devem ser fa-
cultativas, O Sr. Mauricio diz para as operarias, apenas se obriga 

·que tanto umas como outras sã•o o patrão a estabelecel-as para quando 
essas desejarem frequental-as ou servir-se dellas. Finaliza dizendo 
ter supprimido a exigencia ex•pre~"'ª de Jogar reserva.do nos tei•r·enos 
de fabrica para esse fim, povque isto se subentendia. 

Emenda n. 19, d'O Sr. Maurício de Lacerda: "A "créche" ou ca-
mara será mantida c'Om um terçn do salario diario da mulher que . ahi 
houver de deixar o filho e um quinto do salario semanal dos operarias 
adultos solteiros que nào s·ejam arrimo de mãe viuva, ou irmã solteira 
ou irmãos menores, devendo toda despeza qµe exceda a r·eceita assim 
arrecadada ser por conta do estabelecimento ou fabrica." 

O Sr. Mauricio de La·cerda explica que a operaria deve ter essa 
contribuição para se immiscuir na gestão da "créche". 

A emenda é approvada. . 
Emenda n. 20, do Sr. Maurido de Lae;erda: 
"A administração da "créche" ou camara caber·á á uma commis-

são ("eomité") de opera.rios ou operarias mensalmente escolhidos 
pelas mulheres da fabrica . Esse "comité '', escolherá, s·emanalrnente 
duas mulheres .que tenham creanças na "créche" ou camara para 
cuidarem dos .filhos de suas companheiras, vencendo ellas os seus 
salarios e sem direito a elles se deixarem de tratar, das crianças sem 
justo motivo, durante esse tempo. 
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O Sr. J.osé Lobo, propõe que se substitua "mensal" por "annual';. 
evitando muitas escolhas repetidas. , 

O Sr. Mauricio de Lacerda concorda, menos na designação se-
manal que é para nesse caso a indicada poder ~rabalhar para a far 
brica noutras semanas e no seu "Offici.o . · 

O Sr. .l\ndrade Bezerra, acha que se deve dar aos patrões todos 
os encargos e toda a administração. O Sr. Mauricio diz que isto nao 
tem tão grandes inconverüentes na,s camaras, tem immensos nas "créc 
clhes'', onde a ·sollid,ariiedad·e ·operaria o sentimento .af.feotivio da mãe~ 
op:erari.a, ·a ·parLdade ,ae situação .entre ·elbs, tor.rna muito mais li-
v-r.e e desetj,avel sua 1direcção que a 'de meroena11i1os de .escofü·a pa~ 
rtronal. A ·emenda .é approvad,a. 

Ememfa n. 21, d101 Sr. Maur'ido d·e Laoerc1a: 
"As cre•anças só serão- receJbidas nas camaras de um mez até 

seis .de idade, ·e nas "crécihes" a1:é id,ous annos, pois no primeir.o .mei 
de aleitame·nto a mUJllb.er operaria vence o seu ordenado em casa 
corno um m1ez antes do p·arto . " 

O Sr. José L'Oiho propõe 'que se supprima a ulJtiima par.te me" 
ra.mente ex:pUcativa da emend·a, ·desde pois 'até o fina•l, 10, que é 
acoeito, ·estando 1d•e ·accôr.do o autor da •emenda . 

O Sr. D.uTVal IP01,to propõe que se· diga "de um •até seis rnez·es 
de lida:de, o que 1é •acceito. 

Fica redigida assim a emenda que é approvada: 
"As ·creanças só s·erão 11-.ecehid•as nas "Çam1aras" ,de um ·a.té .seis 

mezes de idade ·e nas "créohes" até dous annos". 
rO ISr. · AndTa:de {Bezerra propõe a emend·a 22: 
"1Fiic1arão dispensados ·da 1oibri>gação constante ·do artigo os esta-' 

befocirrnentos 1que o org·aniz.arem •em commum "' criéches" on '"cama-
ras" de a'leitame•nto, p·rura uso ·exclusiv·o id1e seus ·op·erar.ios." 

O Sr. M.auricio de Lacerda, diz .arpprov1ar a emenda 'des·de que 
eHa exprima que a obrigação ·é de cad·a uma fabrica manter :a sua, 
para. que •e>m grupo m.an:!Jeinhaim urna, para todias cO'nS1e .. va1ndio-se 
P·O.rém, 'ª exigenei·a d·e >d•istancia. O Sr. A1ndr·ade Bezerra c1o•nfirma 
esse intuito . 

EMENDAS ADIADAS 

O ~Sr. IMauricfo da 1J1ac·e.rda diz que deixrar·a de propor muitas 
emendas taes c·omo: r·elativa a trabaJho em domiciHo por aguardar 
es·sa parte oonf1iada ao Sr. P·ennafi.eil, sendo pela aboliçã-o da ta.r.e-
fa ·ou übra relativa !á conciüação e arbitragem e lfiscali:llaçlfo, senidio 
pera !'lepr·es•entação feminina · e syrndkal· nestas duas por esp·erar o 
relatorio do 'Sr . Bezerra, deix1ára de propor s·o'bre contractos qua:n-
to .á cap·acidade ·da mulher c·a:~ada e da mulher menor, como quain_. 
to ao s_alJ.ar i'O< s•er seu .exc1lusivo, por .e.sp·erar a pal'lte soibr·e contractos 
desse seu collega ei desen;yolv,er .a outria nia sua p:rop.ria, poid!endo 
fazer, porém, no prim·e>iiro dia se assim ,entendie·ss·e a coma:rüssão 
quanto ás ecolas •maternaes por .entender diesenV'olver o assumpfo 
em proojeoto a pm'te. .A!ntes d·e termi·rnar ·expJic10111 1que 'ª diJf.ferença 
entr·e 114 de horas ·de interval1o para aleitamento nos - primeiros 
mezes e 1 ho:ra ou dua,s 1 \2 \horas nos ulHmos ·era po:rique os prime'i-
ros se davam 1d1e duas em duas horas ou p·ouco mais e nas "icré·· 
ohes", junto ás .fabricas, e os ultim1os em casa ·da op·erarfa, e pou-
cas· vezes durante o serviço, de sorte que sahindo desse uma vez ou 
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mesmo duas p·ara amamenta.r, devia nesse contar 'º percurso de ida 
e v.olta. 

Pelo Sr. Carlos Penna!fie1, ·que compareoeu quando iam adean-
taid10s •O<S tratba1lho.s <lia ·Commi:;,são, flD•l 1·eque1ríd•a a ·h1serção ern acta 
da seguinte deda:ração: 

"Não estando pre·s·ente á ultima !'eumao desta Gommissão, por-
que no momento ns membrü•S da ibancaéla a que iper.te:nço •nesta Casa 
estiveram assentando resoluçõbs fün commum slo(bre a dfaoussão e 
voto da lei de mei<0<s, assumpto ;que sobr·elev.a 21. to·dos -os demais nas 
as·sem1lúém; que r·eipres•entJam a so:ber.ania p101J> u:iiair, cump·re~me ex-
plka·r o vo·to que teria então, .d:ad·o sobre a r·egu1aimentação ·d!i! ho-
ras par.a 'º' ·tra:baH10 feminino nas i·ab:rioa·s, minas, -ofificina·s, etc. 

Preliilni1J1arme·nte, acoen-túo d·e novv o vo1:n em s•eparad10 com 
que logo .de comtço divergi da maiori:21. da Commissã<0 nesse ·a·s-
sumpto. 

De c-eno o caracter p-olitico e social c:llo1 sys.tema federativo, qu~ 
garante 'ª autonomia d<0s iEsta(foS ibmsi'J.eiros, nã-o pr<ejudi·ca á que 
a ampla existencia d1os 1nteresses nac~onaes obe.dieça, no 1:ocante á 
questão do ir<ab•aliho, - como •o•ra se discute na 1Conlfe-rencia Inter.: 
nacionalJ. de WaSlhington, - a imposições mai·s .ge:raes de caracte~· 
univensàl sob1;e ·a re.gu1ainentaçã·o legal do tl'a:ba'lho industrial. Mas 
nós nãro podemos estar im;provísa.n.do leis ·d•e fa cthad·a, para ef•fe.Ho 
externo, quando estaJs berram co•ntra •Qi e-s.pirito ·co-ustitucional, 1d:a 
·nos·sa Jei magna e levam o .Governo Ce11tr.al ·a ti-ra-r dos Estad-os da-
União brasileira prerogativas que lhes sã·o das mais proprias, por 
coTr·esp•ond~rem ao que ha .dJe mais i•ntimo l).<os intere·sses pecuJi.a-
re's, qual ré sua vida iindustria•l, isto é, a troanslt101rmação ·em pm·ductos 
.c-ommercia•es de pro·ducção ;d10 seu sólo. iNã-o podemos, p-ois, desna-
turn-r, em .sua applicação sobre o re•gimen do trrnballbo industri·al, o 
·syst•ema .foderativ·o. A America ido Noo'te as&ociou~s·e tamibem á Li1ga 
das Nações e é lá até, em uma das suas grandes <Cidades que se vai tra-
tar a r egulamentaç:fo, do tmhal<ho por via 1d1e accôrdo·S i•n terrnaóo-
naes, •e, no emtanto, até hoile taes l1eis operarias teem sid·o alli V101ia-
das DO!'. ahrnns Estados norte-american•OS . Na Argentina, as miesmas 

ílei•s teem sido decreta.das tão sóme·nte p·ara a capi.tal da Hepulblic.a 
e pam os chamado's territoirios nadonaes, •que COI'.t'espondem aqui 
ao nosslo1 Acre e ª'º Distriicto Fe.derai. Em uma ·e ·em outra d1ess·as 
rlluas ·g.randes ,Hepulbilicas ·do !Nov-o 'Mundo os Ieg.isfadores tiverram 
<0 criterio ·c\l•e reS1peitax, aóma de ·tudo, a obra cios s1eus co.nstituin-
tes - a instituição foderntiva, p·onto de primordial impor.tancia. 

P~nso que a m ai•o.ria d·a Oommi-ssã·o de 1Le1gisla ção Stodal estiá 
fazendo oibr.a prr·ecipitada, tumultuosa, e a.M. urrí pouco ar:bitrarfa, 
verdald!ei:ros "quadr(}s vasios·", ·com o .fim inutiJ de repetir uma ten-
tatiV1a .i<á frustada- no a:nno p·assaido, mi'nistrançl'O, pifüla p-or piJula, 
proJecto·s que .i·à ·estavam s9b o p.ó do arcihivo desta Casa, corpori-
fi.cad.o<s naquelle verdadeiro Ood·i·go de Servidão, ·em que se resu-
mem, •afinal de contas -o pro1j<ecto Maximfano de Figueiredo e s·eu 
:respectív·o -substitutivo. 

Lembro mesmo que esta Commi·ssã.o . Especial, attentas as ra -
zões que arrastaram a Camara dos Deputados a cr·eal-a, surgi u 
muito antes da reunião da Con.fere<ncia da Paz, em V·efsai.Jles, em 
conse·quencia dos eSlbarros e barrefoas intranspuniveis que teve de 
enfrentar na pass·agem pelo p'1enario, o f<amos•o Co·di.go do Traha-
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lho, appellido com que aquellé p·r.01jecto fi<cou c101nhecido· nü Annaes 
do .Cnng,ressü, is,so a 1d1espeito .de quebrar lanç·a,s por elle um patrono 
·como 'D então Deputado Sir . Alvaro ·de üarvalh:o, que i110· mo·mento 
era quasi o leader da maioria e 'ª 1exp1ie·s·são da v·ontade do ,Presi-
d·ente .da Republica, que ia asic·end,er á curu.J governaJillental. Todo 
esse prestigio não lhe bastou para fincar pé 1;a teimosia de forçar a 
consciencia d)o1 Parlamento Brasilei110 em uma questão que ·era 
uma reforma profundamente social e vinha reviolv,er radicalmente 
os pl'nprios principias fundamentaes ·dos nossos es,tatutos de or-
dem constitucional e juriidica. Foi p1ara derimrir os entrnves da-
quella luta quê se teve a ic1éa de creat" esta Qommissifo cofa •o· rim 
de reestudar a questão. E, agor·a, em vez ide r·eestudal~a com ,calma 
e com va,gar, nem s·e espera mesm·o o r,esultaido das theses co:n!Hadas. 
aos mem1bros de ta:l Commissão, e, como se nó.s mesmos kmçassemos 
uma sentença condemnatoria sobr:e a nossa competencia, voltamos 
atrrás, desrespeitamos criterios preestaibe11eoiidos, e pam fazer vin-
gar, talV:ez, ·ou preip.ara:r máios dias 'de agítação 1par1ament.ar com ess,a 
insis·te11cia sobre idéas mais ou menos repellida-'> . 

Em contrastt com esse procedimento, e pulando po.r cima de 
outra res·oluçã·o .tambem já t)om,ada .conforme o nos·so voto unani.me, 
gna·rda-se na gav·eta a lei süibre acdd,en tes 1d!o trnibaH10, 1á refundid1a, 
qua11do essa reifusão havia sido pe:di.da eom 'lmg'enci<a pelo Poder 
Executiv,o, peJ,o iPod1er Judidario e pelo proprio Poder Legis1atho, 
·que a eJa1b!oirou da ·primeira v,ez marica, por muJtip'1os aspectos, e 
sem swfficientes condições 1d1e vktflilictade. 

A~ cüscussõe:s tn, vadn:s a.o s·eio diosta Com missão soibre o· as-
sumpto em gera:l, ·tornam ainda ruais ll.Tra1gada a mi:nha co,nvicção 
e 'ª da hancad,a ri"O-grandese', rle 'que uma lei sübre accidentes, real-
mente ef1fectiV'a nas garanti.as ,que diésse a·o oper.ari10, é, sinão a p.râ-
meira conquisl!a, a que, 1d1e momenfo, se torna wMentemente neces-
saria Clamo obra de segurança e solidaded,ade social, porquanto o 
futuro da familia proJ.etaria, a sua substancia material, é a prfoneira 
voz a gritaT e a attender. 

O. instincto de conse·rvaçã.o da familia, como o instincto de con-
servação individ,ual, é um ib:ra<do 1dle forç•a todia·s as veze•s que um i1n-
fortunio na vida do trabalho rouba :Olll inca·pacHa ,de modo total 
aqueHe que er.a o chefe d•o Jia-r üu o sustentaculo. Para não d.ar ex-
tensão exaggerada a esta summaria justffkação de voto, sustento, 
portanto, a proposta de remeUerr -se ,d:es,de já ao p1le.nari10. cLa Casa ·a 
lei sobre acddentes de traijlalbo, ,já po:r n6s ultima:da e sob.re cuja 
delegação nada foi decidido p·elos votos da Commissã,o, nem se ten-
do mesmo fü·trculado uma só duvild!a com :res·pei1!01 ·á imiproceclencia 
das razões 1que m.ilitam em favor da pr:oposta acima . O systema 
adaptado ,não .é só dfredamente oontrriio á federação o BrasH, 
como naiquelles paizes. Aqui as ,especiaes condições do Brasil e de 
suas 1d1ilfferentes uuid·a·des ·Oomp,a1rentes, umas 1ainda sob o regimen 
atrasad10• ,da cultura agrioO'La ·exta-ac.Uva, outras sob re,gime.ns agrí-
colas mais adeantados pe'.J,os seus pro·cessos e outr:is, finalmente, em 
pJena phase moderna ind1Ustrial pelos seus meios de producção fa-
bri1l, mais se extr·emam e cUf'ferendam de região ·para região, de 
Estado pa1ra 1Esfa1d10, ido que entre as cir·cumscripçõe's de uma co:p-
federação de Estados, como a Allema1nlha, · ·d!o1 1que ·ll'a 'Suiss:a e ·do 
que na Austrfo, unicos pa:izes onde, rep:res·entando ta1111bem uniões 
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de Esta>dos, não se deixou á exclusiva competencia tl.os Estad,os me-
didas de segurança,. de hygiene, e de r e·gulamentaçüo soibre -o tr:a-;, 
balho industrial. 

Accresce, com pes<peito a'O c·as·o particular ela mulher a·dÚita, 
que, ,dJeixan~o,.s•e de parte -0 :argumento eonstituóonal do art. 72, e 
as argumento.!\ juridic'Os, sobre o nosso direito publico e privado, o 
p.oder l egisl.at•ivo, em tlhese geml, .não poderá .'faz·er nenhuma lei 
que attinti.a e · poniha ohstacul1os ao exercicio d•os direit'.o·s 1iatur.:aes ·e 
civis, consignados no'S tituJ.os e garantias .diversas da iconstituição . 

A "d·ecliaraçã<o .desses 1d!ireitos" é o "ver-dade'iro acto eonsHtu-
cional". Tudo o mai·s não é am sinão o cmnmentario. Não .basta 
dizer, porém, que ·a Constituiçã·o "garante" e.sses direitos civis . e 
militares. E' precho ver "como ella ns garante" . 

Foi adopfado o regirnen federativo .e aquella declaração baska 
dos direitos do cidadão que ella procurou prOteger qualquer cidadão 
~contra ois ataques da legisfatnra .federal" ou do Po.der Executivo. 
O argumento do Sr. Maurióo de Lacerda, peilo qual se pautou a 
maioria d·a üommissão, q uaiüo ·á pl'ohibiçào d~o· frabalho paira 'ª 
mulher adulta, é que a liberdade e o pnder que pertence ao hornen.1 
de fazer tudo o •que não prejudique os dir.eitos de outrem, e 1que de-
vido á inf.erioridadt em que se encontra o uperario em face do pa-
trão, tal liberdade deixa de existir para a parte mais fraca no con-
tracto do traba•lho. Mas, ' si essa liberdad·e tem por principio a pro-
pria .natureza ihurn:ana, corno Te.gra a 1justiça e pür. salv1aguarda a lei, 
- seu limite ·moral, por outro lad101, pois ·nin•guem sustenta que ··a 
liberdade não tenha limites, os limües d·a liberdade justificandó-se 
com a ord·em so.cial esse · limite moral, repito, deve ·estar fundamen-
talmente contido na maxima vulgar "·nãü faç·as a outrem o que tu 
não queiras .que te façam". Tudo o que figura no rest101 da Consti-
tuição Federal não é sinào o "Oodi·go de Pr'ocesso" de:ssa d•outrina, 
condensad.a no referido axioma, ninguem to.1ern.r1a que se prohi-. 
bisse rtaxativamente o traba]iho além de .certo ho·rari·o, a nós, por 
exemp'lo, que nã•o1 dedicamos ,a pr·olfissões liihe:r'aes, a qll!al1quer C'liais-
S·e, a quaJ.quer ci1d1adão, emfim . 

·Na ple-nitude d1os seus direitos individuaes proced.endo de sua 
dignidade, de sua ·natureza, a mulher a1d1ult:a, como 'º :homem, não 
devia ser ·CD'agida pela lei a um afastamento a'f.inal d•a f.alb:rica paria 
ser, talvez, ex·pJorada muito mafa vilmente peJ.o.s "swati:ng system", 
o deshumano regimen do ·suor na industria em dom.iicili<o·. 

De r·esto, o Estaidio nfo me parece ter o direito de sacrificar a 
mulher em um_ direito natural, inalienav.el e sa1graido, constante-
mente prese·nte a todos os membros do corpo s'.odal, ,priincipios sim-
ples .e incontestaveis, sob o pretexto de lhe p:ro:t!eger, marcando a 
duraçãü .do trabalho, ·quando nãn llhe ·dá nenhuma g·aranüa quanto 
à "intensid·a'd·e" 1d'o trabalho que aififecta mais !O orga·nismo delicado 
da mu1her, e não .fixa o salario minimo, será o 1qual •o patrão pro-
curará outras compe·ns·ações 1á recreação de horas". ' 

ü Sr. lVIaurido a.e Laicer·da reque:r·eu ainda a pubJi.caçfo.. em 
seguida a ·acta, da seiguinte Co1nfe.renc.ia do :Or. Clemente Ferrei:r.a. 

Os proj.ectos Mauricio de Lace1ida, ·e>m seus limHes g.eraes as-
seguram um c101nduncto 1d1e me:didais de tratamento legal e de assis-
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te-nci:a s'ocioal ás mães ·e ~s crianças, mas exiJgind-0 muito, por exem-
p·}o., no tocante á dumção do 'reipmrs-0 antes e depoi,s .c1o parto· __: 
cem. dias - .recei·amos .que s•é1rios ris-cos c-orr.a sua exequfüi11idade, ' 
parecendo mais p1ràfico que nos c~ontentemos com as exigenci,as d~ 
Lei .franceza. Alé m diss.p, não dedara -0 p1rhneí:rio pTojecbo si a li-
cença 1d1e que fruirá ,a -0p'erar1a, pür concessão do patrão., será i.n; 
cfomnizada· •e por quem . A licença, pü!r si, •garante o 1ogar, resalva 
a estabilidade do .contmdo•, mas quem pagará os longos di•as, ·o lar-
go prazo que a gestante e a mãe •assim p·erderão, quando precisa-· 
mente as despezas augmentaim e novas se , apl'esentam, provocad.a.s 
pelo nascimento d·o filho e pe•los cuidados a este e regimen da puer-
p·ern ? · 

Cnmo muito bem pondera o eminente pb:hlanthrioipo e socin}og-0. 
Paul Strauss é Haus-0rio diz·er a uma mulher pobre que vá repousar 
gratuitamente, dura·nte 100 dias, quasi 'ª terça p<ar"i.e de um anno,, 
<'J:Uand10 ella se vê forçada a red·oib<rar d•e a.ctividade para fazer face 
ás ·despezas d-0 casal, que se incr·ementa,m. 

A lei franc·ez.a de 17 d·e junho de 1913 asse,gur0, durante o pe-
riiodo 1dte !I'·e•pous•o, aintes e depois d•o parto, um aibon,o diari'O, ·cujo 
pagamento compete lá Oommunia .e ao Estado, sendo que ·este abono, 
que é de m·ei-0 a um franco e múo por ·dia, S'Ofifrerá uma ma1j-0ração 
de m,ei-0 franc•o• por d.ia, ap6s <0 ipar.to, si a genitora amamme·n.f:ar o 
filho, rnnstituindo então um verdadeiro pr·emio ou subsidio de alei-
tação . E aMm 1dliss•o, um d<oo recentes votos clJa Academia de Med'i-
cina de Paris determina que se co•nced1am pr,emios em din'hci.I'o ás 
mães operarias das usinas que d·esempenlhairem seus dever,es de nu-· 
triz.es . A creação d<0 seguro !Oipe.rario; nos moldes adaptados •ao 
nosso meio, o' 1que vigor.a ha tantos ann'OS ·na AHemanha, propordio-
narta !l'ecurs<0s fartos para a i111dlemniz·açã-0 do rep-0uso forçado das 
op·erarias gestantes e puerperas, r-eduzindo-se este prazo a um m·ez 

· antes e depois do parto. A instituição p.or ·e·sforç•os da iniciativa 
privada e d.as · coHectividades mutuaiJistas, das mutualidades mater-
n'as "aJCll i·nstar" idas que fúncc'ionam e1Hici.ente'Inente ,na !França, 
concorreria tamhem para ass·e·gurar recursos destinados a recom-
pensar ,e•stas pausas fo1rç·aldas no :trabalho das opel'ari·a:s. Oonviría 
que figurasse no pro1j.ect<o um dispüsitivQ pondo a di-sposiçãt0 das 
operarias grruvidas .e das que amammentaim, con,suJtori.os_ C)bst:etricos 
e 'de hygi.ene i:nfanti!l, di'rig ildlo's p-0r 'ltm medico, que teri<a a facul1da-
de, conforme as necessidades de inili·ca·r uma muda·nça de empre-
go, de aeonS'e1lb:ar- a mt0deração ·e mesm,o suppr.essão •de to1dlo 'º' tra-
ballho industrfal, ·quando acr·edHar que a cüntinuaçã.o da ope:rarfo 
na usina expõe a sm1de desta ou ·compr.omette a vida da cdanç,a . 
Não seria isto ·diJfficil , maxiimo nos gnarndles ,esfalbelecimentos in-
dustriaes que dispõem, em gerai, de um facul..f:aÚ~o· eontractad:o 
para a aS'sistencia medica aos operarias. O art. 9º dev·erá s·er assim 
r-e·digido: As mulhere·s em ·estado de gestação, e ais mã1es nutrizes, 
serã<0 exduiida•s ldle todos os traibalhos que, i:mr seu caracter nocivo, 
t,oxico ou anti~hygie.nieo, s·eij am de natureza a ex'Por ·a riscos sua 
saud e e cüm1Jl"Ometter de·st"arte a gestação . ou a a1I1eitaçã'o. O art. 2?, 
é bastante aml)liativo, e encara.do sob este arrnulo, leva vantagem 
soibre a lei lfranceza. 

No tocante a<0 pro•jecto n . . 1136, cr·ea·nclo cr.écihes Industriaes' 
em todas as offidna1s e esfabeiecimeutos industriaes, seria . maJ•s 
pr:atica, mais adequada a instal.laçáo de camaras 1dle leitaçfo, p9is 



- 348 -

as créches se destinam pairHcularimente á aleitação artificial, á 
ama'mmentação com a marwmadeira, e será sempre um d.ever s10-
daI animar, ,estimular a aleitação materna, em prejuízo da aleitação 
arti.ficial, como bem faz notar Lesage Potelet, um dos convictos e 

tenazes pro.pugnad:orns das camaras de aleitaçãü, co·nsidera estes 
apparelihos oomo -0s C'Or~·ecfüvo•s 1d1a usin·a; esta separa a op·eraria e 
seu lactante e as camaras de aleitação os une. As créches deixam . 
sempre penetrar a mammad•eira, escolho que imp.orta a todo o custo 
evitar, pois seria favorec·er um elemento de degradaçã-0 da aI.eitação 
n.atura1l. Além disso a.s camau··a;s de aJ.eitaçã!O' sãü de inst·allações sim-
p1'es muito pouco dispendiosas, bastando em geraJ. um local qual-
quer, uma safa desü'ccup·a·da da usina, desde ·que seja ·claTa e espa-
çosa, arejada e limpa, s·en·do sulf.ficiente ,dotal~a de uma TI11esinha, 
alguns berç-0s de v.ime e banc'Os em que as mães se assentem par,a 
da·r 1d1e mammar . A camara de aleitação no inte:r1or ou na rnaxima 
proximitlad·e d·a usina c:onstitue o id eal ·e nã!O• haver,á patrão, não 
haverá industl'ial que se recuse aio dever social de ª 'nimar a aJ,eita-
ção materna e de salva.guardar a sande e a vida dos lactantes de suas 
op.era·r.ia·s, quando bem pouco terá d.e cli .~pendeT ,com esta pmvi-
dencia - 20$ a 30$ pela instaJlação de cada berço, e cer·ca de 150$ 
pelo custeio ide cada lactante · desde que se faça a cousa c-0 111 a ma· 
x1nia simplici'da1de e modestia s·em ·div!Oll'ciar-se d'os preceitos !hy-
gienicos. Em F·rança as . camai'as ide aieitaçãü teem-·se multipJ.i<cad,o 
celer.emente, e maximé · no departame·n·to ,clü norte, r egião eminen- · 
temente ·industrial, iha uma rêde idesfos salutaPes appar·elhos, 01bras 
pr-oficuas 1d!e ·aleitaçã·o materna, onde como aHirma iLesa•g.e, a mor-
talidade infantH reduzir-se ao insi•gniffoa·nte c·oefficiente de 1 a 2 'Yo. 
T·ocl1c1s os patrões, ,diz Decherf, ·em ooro unani·me exaltam os felize s 
resulta·dos que propuróonam ·as camaras de a'leitaçã·o instal.Ja.clas 
em sinas. As camar,as de aleitaçãü das nsi nas cl·everão ficar sob a 

vtgilancfa tedmka 1d!o medioo ela fabrica . Julgamos porém exces-
sivo o.b'rigar a insta,J.laçõe.s deste genero usinas que te·nlham mais de 
10 operarias. IS.eria mais raóonal ·qtie se 1cleterminasse mais de 10 
operadas em estado ele ge.stação 0'11 i11ã es, ou t-ntão adaptar o dispo-
$itivo das leis italiana e p.ortugueza que exigem a:s camaras de alei.-
tação para as usinas onde trahalJharem pelo menos 50 op.erarias. 
Aiohamos em todo o caso in1d1is·pensavel ·e perfeitamente exequiv·el a 
ex:igenda da insta1Laçã.o das camaras de a-leitação não ·e1rnontrando 
justific·atjva para a reij.eição de tã10, generosa e saluta:r provid·enoi·a 
por 1parte do emrnente e saudoso Depubclo !Dr. Maximiano ele F·i-
gueiredo, em seu substitutivo solbre .est·a palpitante questão s•ocia·l 
e- hygien.ica., Relbaten1dlo a ohjecção aTtku}a1da a pnoposito pefo no-
bre D.eputack11 Dr. Gun:ha ~fa,chacl·o fazemos mais justiç·a ·á .gen ero-
sidade de senÜÍTI·entos e á cultura nwral clüs nossos industriaeis, que 
rião seriam capazes de, difif.erentemente dos euPop·eu.<;, trancarem as 
partas de suas usinas .ás mulheres para se farparem aio pequeno dis-
pe111d!í-0 c1om a ·Cr·eaçã,o e custei·o das camaras ide aleitação. 

Com estes r.ertoques, mo·di!fic:açÕ'es e a·dden da, 101s proj·ectos Mau-
r~cio de Lacer:cla fi.oarão oonstituindü feix·es de exceJil.entes provi-
dencias 1ega·es tencl,ent.es a as;s1egurar o amparo e a assistencia das 

g·estantes e elas mã-es crue trabalham ·nas ttsinas, e re·presentarão um 
arppare.Jho de defesa e.fficaz, por parte da sociedade, á maternidade 

.operaria, ao trabalho feminino durant.e a gravidez, condições em que 
il mulher tem direito a exigir a maxima protecção social, a mai s de-
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cidild.a tutela bygienica e a·ssistencia soienti.rica legal. ·Como judicio-
samente pr·oclama ühiarles !Riciht: "un peup1e s'ho110re en honoran~ 
les femmes qu-i vont etl'e méres". tE, d•epois, nos·so dever inelucta':'·eI 
reduzir o p.eso da rnate1'J11idade poptüar, os encargos das mães ope-
rarias, protegendo-as cm1tra O'S ·perigos do '1abor industr;ial, contra los 
r~scos do trabalho na usina, 1per·mittin1d10-lhes ser semp.re as nutrizes 
de seus filhos sem prejudicar de modo notor-io s·eu ganha pão. tP:res-
taiiemos deste g.eiirto um serviçio de alta signiifkaçào á sociedade, e 
ao paiz, traba•llhando pela 1r<e:strkção da m0Ttalidaid1e e da mortandad~ 
da primeira in'fancia, e cooperand•o portanto para o augmento e ma-
nutençào do capdrta.J ·humano . .A,ssiste·ncia materna, prnclama Sh"auss, 
é o pne'fa.cio e o .po·nto de apoio ld1a hyg'i·en-e fofantil. 

ACTA DA REUNIÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1919 

Sob a presidencia do Sr. José Lobo, tendo con~parecido os Srs. 
Mauriciio de [,ace\fda, José Augusbo, Carlos Pe,nafüel, IAndrade Be-
zerra, Joã-o P.ernetta, Dorval Porto, Nican-or Nascimento, Augusto de 
Lima e José Maria Tourinho, reuniu-se esta Commissão. 

Lida e approvada, sem observaçõ·es, a :icta da r eunião anterioi:, o 
Sr. Presidente t'.Cfutou algumas das asserções contidas na declara-
ção .feita pelo IS.r. Carlos Penafiel. 

Antes da Commissão proce·der á continuação dos seus trabalhos 
o Sr. Andrade Bez·erra r·equereu, sendo d.eferido, que fossem pu-
hlir.adas, na acta, as seguintes 

CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA LEI N . 3. 724, . DE 15 DE J"ANEn{o DE 1919, 
" ACCIDENTES NO TRABALHO"', PELO PROFESSOR NASCIMEN1'0 SILVA" 

Acudindo ao .appel1o da ordem ·d-o dia, não v·enho no proposito 
de aqui trazer 'quaesquer suggestões; J.ong.e de mim semelhante ou~ 
sadia. Pretendo, tão sómente adduzir algumas r.eflexões acerca da 
nova Iei sobre .accidentes n-o trahalil:J..O, confo'rm:e !fiz, em .auJ.a, 1aio1s meu~ 
alumnos, quando lhes dei c.onheciment·o .da jurisprudencia que no 
pr·esente momento r·ege o risco pr-ofissional, na salvaguarda dos in-
teress•es do operario .. 

Ouvi-mf, vos peço, na exposição ·dess·es pequenos· reparos que 
a' mim permitti f.az·er, uma vez que inteirad0 ·estava de que a refe-
rida l·ei dos acc:Ld,entes no traba~ho não lograra, ::,tinda caracter es-
tavel; o contrario acceitaria nrndificações em sua red.acção, quando 
julgadas de melhor pr.ef.erencia por quem de direito. 

1.º consideração on reparo: 

A .obrigat•ori-eclade do ·S•eg11I'!o ·do operario ·e a taxaçã•o ·de medi-
das de rigor n a prev·enção do accidente, afigura-se-me bons funda-
mentos em uma legislação, pecursos ·essenciaes para salvaguardar o 
interesse do op.erario contra o risco p1rofrssional. 

Taes objectiv-os eff.ectivados, penso, garantirão á. efficacia das 
disposições da lei em sua applicação na pratica. Entretanto, ta.es 
motivos deixaram d·e ser ~prov·eitados pela n-ossa nova lei. 

Do particular elo se·gurn, a lei n. 3. 724, de 1.5 de .Jan.eir.o de 191'9, 
delle Jiãp cogita; sómente o regulame·nt.o n . . 13. 498; de 12 de fylar-
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ço de 1919, .em seu art. 28, d·eclara licito ao patrão "-effoctuar o se-
guro individual ou collectivo de seus .op·erarios em companhia de 
seguros devidamente autorizada a operar em accidentes no tra-
balho". 

Este · seguro facultativo, porém, não previne difficuldades me-
diatas, talv.ez v·erda.deirns infortunios, como ·s·ejra a fallencia da em-· 
preza ou do patrão, consequent·e a despezas em massa por occurren-
cia de ·accidentes multiplos ·ou ·succedid\01s com lfreque,nóa; out·rosú.m, 
p,oderá ·deixar á rev.elia o interesse do operario sinistrado ou então, 
p·ermittirá •que este interesse seja •questionado, só resolvido após 
delonga para questões judicia·es. 

Contrasta com •semelhante eonting·encia, o s·eguro obrigatorio, á 
custa exclusiva do patrão, unico r•ecurso ·capaz de immediata e in-
teira efficacia no proveito do ·operario, ·quer individual, quer de sua 
familia, •e, igualmente, da melhor garantia na def.esa bilateral do in-
ter·esse ·em jogo. 

Sobre medidas de pr·ev·enção do accidente no trabalho, do melhor 
eff.eito contra prejuizos á pessoa ·e á vida do operario, nada se ·en-
contra r egistrado no texto da nova lei; deixaram de ser .determina-
das, embora •sua positiva conveniencia ·em parallelo com a pr.esta-
ção obrigada,. verificada na r<e.ferida l·ei .em seu art. 13, ·§§ 1 º e 2° 
de socoorros medicos e pharnrnceuticos, d·esde o momento do ac~ 
cident·e. 

2º consideração ou repru·o: 

A nova lei estabelece equivalencia juridi.ca entre accidente e 
doença profissional (art. 1 º, alinea a e b), 0em disparidade á inter-
pretação de legislações ·congeneres. 

A juiio meu, não assiste melhor razão, no particular, á nossa le-
~islação, aliás julgando louvav.el a sua liberalidade, soccorrendo o 
operario em sua invalidez adquirida por effeito exclusivo do exer-
cido do trabalho, na conformidade do que se pratica para os func-
cionarios publicos, apos·entando-os com os vencimentos integraes ou 
'proporcionaes ao temp·o d.e serviço activo. 
· Não regateio, absolutamente, o meu applauso sinc·ero a esse acto 
'de ,g.enero:sidad.e iou, melhor, ide ihumanidade do nos·so legis1ador, favo-
r.ecendo au;<:iJi.o ao op~rario em sua inferio_ri_zação. organic.a _por. doen-
·ça contrah1da, exclusivamente, pe1o ex-erc1c10 de seu offlc10. 

Sou de pªrecer, porém, que sómente por uma legislação espe~ 
cial a outorga lhe deveria ser feita ou, entãoo, por quaesquer dispo-
sições especiaes na lei de 15 de .T aneiro de 1919, e isso porque, em 
sua caracterização ess·encial, accidente no trabalho e doença profis-
sional diff.erem 'bastante, não admittem que se os julgue analogica-
mente ·e, sobretudo, que se pr·etenda consignai-os com 0equivalencia 
perante a 1'ei. 

A ccidlente, produzindo-se de um modo violento, subito e inopi-
:nado, na occasião ·e no logar do trabalho, .é, sempr•e, um facto anor-
mal, que traz, regra geral, consequencias prejudiciaes á sande e á 
v.ida o •ope•rario; a101 ·contrario, a doenç'd: p•rof1iss.fom1l ins\l:aHando-
se, geralmente, lenta .e gradualmente, ·COmo eff.eito da acção exercida 
pelos productos manufacturados .ou de acção sobre o ·corpo do .op·e-
r>ario ;das co1ndições pf!OIJofÍasl do trabalho, .cons.titue-se como resulta-
do de .·causas inherentes, só .e •exclusivamente, ao respectivo trabalho, 
é, sempre, um facto normal e habitua~ .do o:tlficioo do operario. 
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Desde que a lei persista em ·confundir, nas suas relações com o 
exerdcio ·do tmhial):w, fac.tos oppostos em 1sua .ess·enoia,. lesará d1i-
rcitos de terceiros, patrão ou empreza, que não podem, nem devem 
responder por feitos que ind·ependem de sua acção, v. g. a doença 
profissional contrahida por influencia isolada do mister do ope-
'rario. 

3º consideração ou reparo: 

Por voto moo, d1e.ntre o·s 1qualifkativo·s da •Ca1Usa .do accidente 
no trabalho, devam s·er ·excluídos os d·ous seguintes: externâ e invo-
luntária. 

A subsistencia, á causa do accidente, .da condição de externa, 
obrigará a exclusão dos casos concretos d·e accidentes sine matei-ia, 
por perturbações funccionaes, traumas psychicos ou golp.es moraes, 
os quaes, não obstante a extedorização do facto a que succedem, não 
proveem, ·em rigor, da causa violenta ·externa, mas d.e uma condição 
causal intima, a intensa emoção sentida, o abalo moral sof.frido con-
sequentemente ao fado anormal occorrido. 

Repugna, outrosim, a exigencia de involimtaria á causa do acci-
dente, faz·endo-a inteiramrente estranha ao ~perario, independente 
de culpa sua. 

Assim penso porque o ris·co profissional, inherente ao proprio 
facto da profissão industrial (Mun), .dev.e garantir ao operario o di-
reito de ind·emnização toda V·Cz ·que seja ·elle victimado em serviço 
do seu .officio, ·exceptuad·os sómen·te os casos previstos no art. 2°. 

Ainda que se leve por culpa propria, por imprevidencia, impru-
. dencia, imperícia ou neglig.encia, ·em summa, por falta de attenção, 
o operario soff.r·e o damno corporal ·como uma c·onsequencia positiva 
·do habito do perigo, como um effeito legitimo do risco profissional; 
dahi nenhuma justificativa á lei na privação da indemnização cor-
respondente ao quantum ·de pr·ej111izo de capacidade para o exercício 
do traibalho activo, :ao ·op·erari10 ,stinistrado, a quem esse acto, ainda 
que voluntari•o, mas, em sua f.eição, muito expressivo, perfeitamente 
significado, nunca pod•erá, ·entr·etanto, traz·er-lbe qualquer lucro ou 
vantagem. 

4º cons·ideração ou reparo: 

1Deven1do .o a.ccidente S•er cotadlo 1Il'a conformidade ·do gr~o de di-
minuição de capacídade p!'oduzida para o tra'balho activo, conviria 
que se fizesse, acc·eitando o voto d.o pr·of.essor Laeassague, o prazo 
mínimo de cin.c-o diais para a incapacidade r-esultante do accidente, 
com direito a indemnização. · 

Cumpre-me advertir que, talv•ez, por iss·o .e para isso, fosse re-
, digido o art. 19, § 1 º da lei: "No quinto dia, a contar do accidente, 

deve o patrão enviar á autoridade policial que tomou conhecimento 
do .facto, pr.ova de que f.ez á victima o fornecimento de s·occorros 
merlicos .e pharmaceuticos ou hospitalares; um attestado medico so-
bre o ·estado da victima, as consequencias verificadas ou provaveis 
do accidente, •e a ·época .em que será possível conhecer-lhe o resulta-
do definitivo" . 

Caso, entretanto, deix·e de assistir razão a esta advertencia, de 
vantagem seria aquella consignação relativa -ao prazo. d.e tempo, obri-
gado á incapacidad·e consequente ao accidente, no mínimo assigna-
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lado d ·e cinco dias ·de duração, no proposito d·e oppor obice á fa.cl· 
lidade de allegações ou d·e annuUação. 

Recebei, illustres confrades, estas ligeiras considerações cpmo 
um acto natural, si·ngelo •e mo1clesfo, \.no d1e1sejo sincero .de trazer-vos 
algo da minha cooperação." 

O Sr. Mauricio ele Laoerd.a i·equereu em seguida que, assim coµw 
ais emendas snbre ·domicilio t\inJ.ia;m sido, com as de .conciliação :e 
arbitrag.em, contractos e salarios, ·adia.das para occasião ·d·essas the-
ses, pedia que quanto ao titulo da aprendizageú1 se observasse ainda 
maior adiamento, isto é, fosse o assurnpto ·estudado .em titulo espe-
cial, corno o elo domkilio, depois .de .estabelecido o systema ela lei 
quanto ao tr.abalho em geral, visto serem esses dous casos singulares 
que se deveriam r-egular, embora pelos mesmos princípios, ele modo 
esp·ecial e ·complexo. 

Esse requerimento foi approvaclo unanimemente, t·enclo o Sr. 
P·ernetta declarado que .ene fôra mesmo além, pois pretendera igual 
adiamento para o titulo que se estudava : -elas mulheres e menor·es. 

O Sr. Bezerra, de antemão, pronunciando-se sobr.e uma idéa do 
Sr . Maurício, de que o salarto fosse de propriedade exclusiva da 
mulher ou do menor, disse estar de accôrdo quanto á primeira, mas 
pref.erir para o menor o systema allemão que, apezar ele cmnplicadb, 
er a o mais sat1síactorio. 

. Pelo Sr. J·os·é Lobo foi dito que a declaração d·e voto formulada 
pelo Sr. Carlus :Pe·,nafiel, ide que tieve c·bu1hedmento · pelos j•ornaes 
reclama r·eparos immecliatos de sua parte, como clir·ector dos tmba~ 
lhos desta Commissão, injustamente criticada em tal declaraÇão. 

I. Nella se renovou a preliminar ele inconstitucionalidade, ma-
teria v•encicla no sei·o desta Commissã·o, ·e tambem no pJ.enario de 
ambas as Casas .do Cong.resso, nas successivas votações regimentaes 
dos projectos Adolpho Gordo, Maximian·o de Figueire.do, Prudente 
de Moraes ·e ·prnj1ecto sobr·e accidentes no trabalho, convertido em lei . 

Sem eritrar na.1 discussão ·do ponto constitucional ela questão, con-
vem, entretanto, assignalar que a cornpetencia privativa elo Congres-
so Nacional para legislar sobre a materia r.esalta positiva, clara ·e ex-
pressamente d·o art. 34, n . 23, da Constituiçã·o F·ederal, ·e a maioria 
da Commissão não violou a Constituição Fed eral, nem desrespeitou 
o regímen f.ederativo. Aliás, ·O Supre1no Tri1bunal Fed.eral, nas ·espe-
cies que s.e r·elacionam com a materia, sempre assim o r econheceu . 

11 . Qualificou-se, tambem ·Com grav.e injustiça, de "precipitada, 
tumultuosa e até um pouco arbitraria a obra da Com'missão sobre tra-
b11lho indHstrial· da mwlher, ·d1e verdad!e·iJJ.•os ·",q1rndros vasfos", com un1 
af an imztil de repetir uma tentativa inutil já frntada no anno pas-
sado, ministrando pílula por pílula, projectos quie já estavam sor o 
pó. do m:clzivo desta Casa, corporificados naqizelle verdadeiro Codigo 
de Servidão, em que se resumem afinal de contas o projecto Jlfa,xirrda-
1w de Figueiredo e seu respectivo substitutivo: · 

A üommissão só ciomeçou a resolver sobre es~a materia ,depois de 
um longo periocfo de meditação e ,estudo, e fel-o cuid·adosamente, 
arorrrp anhando nesse particular os monumen tos legislativos mais. 
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adeantados, e deUes r·etirando as providencias compativ.eis com a 
nossa situação industrial . E os proj,ectos anteriores ap,enas foram 
tomados como base. de nossos ,estudos. 

HI. O proj-eclo modHicando as leis sübre accide.nties ·Il'O t•r0aibal!ho 
não jaz guardado na gaveta do Presi.denle da ComnlÍ'ssão. Organiza-
das essas modificações, .em fórma d.e pr.oj·ecto, .de accôr·do com a dis-
tribuição das materias foita anteriormente esta presidencia, de oon- · 
formidad·e com a r·esolução da Commissão, enviou todos os pap·eis ao 
Sr . .Relator geral Andrade Bezerra, para redigil·o, de accôrdo com 
o vencido, e elaborar o respe.ctiv·o par·eoer, conforme consta da acta 
i:iublica.da no Diario do Congresso. 

Ora, .não ha ·Oito 'dias qrne .isso ifo'i feillo, e o Sr. !Relator não po- ·. 
deria ter <:·oncluido sua ardua tar.efa, não só ·em razão dos outros 
trabalhos parlamentar·es, como p,ela n·ecessidade de examinar acta por 
.acta ·dos trabalhos da Corri missão . 

l'V . A declaração do ISr. C. Penalfiel envolveu no incidente o 
Sr. Alvaro de Carvalho, cuja interv·enção como leader da bancada 
paulista, por ·occasião do estudo da materia, no anno transacto, em 
p!enario da Camara, foi tambem apr.eciada com manif.esta injustiça. 

O Sr. Alvaro de Carvalho, não fez "finca pé" a fav.or d.e nenhum 
Co:ligo de SeTVidão, quafükativo dado pelo Sr . P.enafiel ·ao substi-
tutivo Prudente .de Moraes. O leader paulista nào tev.e qualquer ma- . 
nifestaçã0 de i ntolerancia ou prep.otencia, e apenas - de accôrdo · 
com os compromissos do Parttdo R·epublicano e o ·gov,erno d.e S , 
Paulo - agiu ·D'O sein.tido d!o Congresiso ·r·esolv,er 'O prob1·ema do tra-
balho, harmoniz,ando aspirações justas do operariad,o com os interes-
ses legítimos do capital. 

Tendo S . Ex . verificad·o a impossibiJi.dade d·e ha·rmonizar as di-
versas c-0mentes d.e opinião parlamentar em torn-0 do projecto Ma-· 
ximiano, recorreu .á inc·ontestada competencia do Sr . .Prudente de 
Moraes, membro da Commi.ssão de Legislação e Justiça, que aliás não 
perten<:e ao partido situacionista de S. Pan1o. 

O Sr. Prud.ente de Moraes redigiu um substitutivo, que tambem 
não logrou conv·ergencia de votos, por motivos muito diversos dos · 
que são indkados na ,alludida .declaração. E tendo ó caso chegado á 
;j• discussãü, nesta Camara, sem possibilidade de s-0Juçào, o Sr. AI-
.varo de Carvalho eoncordou com a providencia suggerida pelo Sr . 
Nicanor Nascimento, em requerimento tambem assignado pelo Sr . 
Alberto Sarmento, e de cuj.a ap1provação, resultou esta Commissão. 

A acção do Sr . Alvaro de ·'Carvafüo não constitu.e nenhum finca-
pé, nada teve de prepotente ou 1intolerante" . 

O Sr . Andrade Bezerra, dizen-do-S'e visado na-qtiella declaração · 
··de voto do Sr. Penafiel, ponderou que eram de duas ordens as recla-
mações f.eitas: 1 º, organização do methodo de trabalho, e nesta a 
parte •l ne lhe toca é dividida pela Commi,ssão que o adoptou por quasi 
unanimidade, não sendo assim elle mais qúe um modesito quociente 
cJp que essa era o divisor; 2º, parte pessoal sobre a demora, com da-
mno no andamentü e na refusão da lei de aiccidente,s. 1 

Quanto a 1sso, dizia •que, si demorára, fôra porque, com o voto 
do Sr . Penafiel, a Commissão resoJvera que esse titulo aguardasse, 
para sua redacção deffoitiva, o que se réSõlvess·e S'ohre seguros so-
ciaes, these distribuida ao Sr . Nkanor, cuja c()lmipetente eollaboração, 
muito avisada e attenciosamente para sua autoridade e sua pessoa, it 
Commissão não deixara de lado . · 
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Qu.mto ao seu projecto, o Sr. Bezerra declarava que elle fôra , 
apres·en tado a pedido do Sr. Alvaro de Carvalho. 

O Sr . Penafiel faz cori.siderações a prnposito do incidente Alvaro. 
de Carvalho, e relata o que se passou entre os Srs. Deputado~ Villa-
boim e Prud·ente de Mo·raes, quando esteve errr-discussão o substitu-
tivo deste ultimo, incidente que não consta do Diario do Congresso. 

A Commissã0 resolveu, contra os votos dos Srs. Penafiel e I'er-
netta, 1)fferecer projecto homogeno regulando o problema do trabalho 
em todas as suas partes. Sobre esta • proposta faUaram longamente, 
fundamentando os seus voj;Qs, todos os membr·os da Commfaifo. ' 

Passou -em seguida, a Commis.são, ao estudo das medida~ sobre o 
traballi•J de menores, tomando em consideração a seguinte emenda 
n . 1, do Sr. Mauricio de Lacerda: 

Os menores de qualquer dos sexos, ·até a idade de 14 annos, não 
serão admittidos em nenhuma olasse de tra'balho, pu!bl1co ou privaclo,. 
leigo on religioso de beneficencia, usina.s, manufa.cturas, officinas cu 
suas dependendas, seja de que natureza fôr, em;prezas de transportes, 
estaçõ ~., e outras repal'tições de viação, em geral em todo o trab1lho 
que a::arrete perigo á pessoa, prejuizo ã saude e dam'llo á moral, do 
menor ou adolescente". 

O autor da emenda consulta a Commissão preliminarmente s<>-
bre o limite da edade de 14 annos. 

Votam pelos 14, os Srs. J()sé Lobo, Nkanor, Mauricio, Pernetta, 
Tourinho. O Sr. Bezerra vofa pelos 14, mas acceitaxia ·de preferencia 
12, a uand-0 esse já soub'esse ler. 

O Sr. Augusto de Lima, com a suggestão do Sr. Bezerra. O ·Sr. 
José Augusto, pelos 14, por entender que não podemos conjugar v 
problema da defesa organiiea da infancia, com o ensino primaria da 

creanç;i, assim div·erge do Sr. Bezerra. 
· Entre nós, o Estado afoda não se generalizou, o Estàdo geral, a 

União, quanto ao problema da i·nstrucção; o Estado não dá; não ha 
ensino obrigatorio; não ha esco'1as em numero sufüidente. Assim;· 
pela defesa organica, do rnusculo da creança, acceita os 14 anno~ 
como limite. O Sr. Penafiel acha que · devia ser 12, não vota pelos:. 
14, porque aqui não se dá o -caso da Europa, que admittiu esse limite. 
A opinião physi·ologica é que aqui, aos 12 annos, já são o que na · 
Europa representam aos 14. Transige na legislação social, qua'nto a 
menores, que o Estado intervenha. Admitte o limite d·e 12 anno~ 
desde nue saiba ler e escrever. · 

O Sr. Maurício di1 ql].<'- as estatisti.cas de todas as greves no Bra-
sil registram a reclamação operaria pelo limite proposto. -· E' qiie 
clles leram os da Europa, diz o Sr. Pena<fiel . - Não, diz o Sr. Mau-
rício, é que elle~ notaram a influencia <kp~ssi,va do clima e fomaram · 
em conta para exigir trabalho, muito embora -õ desenvolvimento mais 
rapido nosso, quando as forças fossem maiores. Si a Europa pudesse 
ter ·que admittir em nosso clima, trabalhand·o seus menores, o limite 

seria pe.Ja concorrencia dos fa!C'tores somaticos e mesologicos "(do · 
individuo e do meio) naturalmente elevado a 16. , 

O Sr. Nicanor propôe quanto li emenda que · ella exclu21 de "em 
geral, etc. " . ; e os Sr.s. José Lobo e Pernetta, o primeiro, que ella 
exclua a exemplificação; e o segundo, que se limite a não consentir 
o. trabalho do menor. Foi approvada a emenda assim redigida; 

"Os menores de qualquer dos sexos áté a idade de 14 annos, não 
l!>erão ndmittirlos em nenhuma classe de trabalho". 
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A Commissão, a requerimento do Sr. Maurido de Lacerda, de- _ 
clarou que ficaram prohibidos O•S chamados trabalihos de beneficen~ 
eia., a proposito dos quaes ·o Sr. Nicanor Nas·cimeutCJ, enumera .ca:oCJs 
multiplos de exiploração. 

•Propõe entã·o o Sr. Mauric~o de Lac•er,,da, a emenda n. 2: 
"Os me·nores de mais de 14 a'Imos serão admitt:iodos em qualqUe•t 

offiicina ·ou tra'ba1lho in.dustcri'al, mediante ·Oertifka·do de frequencia 
anterior na escola primaria" . 

. Esta emenda foi aprprovada com reservas relativas á instrucção. 
Foi pro.posta afo1da p.elo Sr. Mauricio de Lacerda a emenda n. 3: 
"O· trabalho dos menores de mais de 1'4 annos, nã.a pod·erá exce-

der . ·de seis horas po.r dia, não cons·e1cuitivas, (1" parte) oom o inter-
viafü, minimo iJe <luas horas de .descanço, approvada; (2• par.te -!... 
reduz1da a uma hora), de ·modo .que nunca exceda de quatl'o horas, o 
·trabalho c0ontirn10; (3ª par.fie), augmentaida para cinco horas e iaue:. 
rada de "1continuo'', para "o total diario", nmdifi.cações estas dos Srs. 
José Lobo e Bezerra". 

Esta emenda foi approvada, .contra o voto do Sr. · Pernetta, que 
declarou prcf.erir a reda·cção da•da ao art. n. 20, do s·eu projecto. : 

.. Emenda ido S.r. Mauricio d<e La·cerdia, n. 4: · 
."Q repüU:Sü hebdomadario ·para os menor·es, será de 36 horas 

cons·eicutivas n.o mi·nimo". App~·ovada. 
O Sr. João Pernetta vota por duas dias de .d escanço como no 

seu .prn.ieoto. 
O Sr. Carlos PennaifieJ, ·d•ec:Lara .que vota com o Sr~ João Per-

netta, porque o descanço s·eria outro se prevalece&seim para a mulller 
e ·o homem as ouitras medida-s. 

Emenda n. 5, ·do Sr. Mauricio de Lacerda: 
"Nã·o poderão trabial1ha0r menor·es até 18 annos, nos estab~lec1-

mentos •em que ·existam machini0smos perigosos, industrias nodvas á 
sa:nde, .c-onodemnados peJ.o Godigo Penal, com.J immora•es ou que, 
apezar de não o s·er, attenfam contra o bom costume e nem serão os 
mesmos, adm.ittidos a·os, tra1bialhos subt•enraneos, nO'cturnos, ou em 
dias de repQ!Uso 01hriga.torio, bem como ·espectaculos publicas; circos 
ou theatros, exhibicionistas de a·nimaes ou saltimlbancos, ex·ercioiós 
de fórça, agifülade, deslocamento ou equilibrfo e todos que prejwdi-
quem sua sauide 'OU moral". 

A •e·menda é approvada com ligeira modiifkaçã10 de redacção, pro-
posta ' p:elo Sr. José Lobo, e contra •os votos .dos Srs. Augusto de Lima 
e João P·ernetta, que acham .que ella não devia se ref<erir a certos 
trábalhos por «lecoro leg.islartivo, sobretudo a foi não devia fallar ern 
industri<as ou frarbalhos contra a nroral. 

Emenda Jl. 6, <Cl·o Sr. Mauricio d·e Lacerdà. 
"A qualque.r tempo, o D. T. poderá prohihir 1:> serviço ou tra: 

halho ao menor que, mediante ·ex·ame medico revelar condição de 
saurl•e incompatiV<el -c-om o trabalho respectivo". 

O Sr. José L'O'ho ~.cha qTUe esse "incompative~" presume a re11.:. 
pon.sabilida.de .do Estado. 

O Sr. Andrarde Bez·erra concorda: <desde que eHe prohihe, in-
demnis-a. 

0 Sr. Mauricio de Lacerda, diz que ·a que:stão é regnlada na 
emen,d~ segudn<te. Approvada a emenda n. 5. 

Passa-se a n. ô, do ·Sr.· Ma;uricio de Lacer.da, que é Um paragrapho 
á •anterior: 
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"No caso deste artigo (eme•nda n. 5) o menor terá dlreHo: aJ 
ao saJ.ario abé que se restalbeleça; b) á indemnização, segundo o Tit. 
de Accidentes, pelo pat.rão, por qualquer "molestia adquirida nQ tra-
balho" . · 

O Sr. José Lobo, propõe, em logar "que se estabeleça, 30 dias, 
como limi.te". 

O Sr . Ma1111icio de Lacerda, mostra que ·a molestia pód•e durnr 
mak. · 

O Sr. João Pernetta ac-01mpanha, com restricções, o Sr. Maurício 
de Laicor.da, como tambem o Sr . Nicanor e José Augusto . 

O Sr. João Pernetta aoha que,. o menor deve ser licenciado. 
Votam pelos 30 dias os S1rs . .foS!é Maria Tourinho, Dorval J:>ortü, 

Andrade Bezerra, Jo.sé Augusto e José Lobo,_ vuctor da proposta. 
Pelo Sr. Nicano.r Na·scirnen.to foi offe1'eódo ·O sieguinte comple-

mento à emenda em questão: " . . .. e quando ti incom:paübüidade não 
~ec.orrer de causa ·nem cousa profiissi·cmal, será na hypotheise de in-
compalibiHdad<> def.initiva no trabalho soccoflri.do pelp seguro social''. 

A Cornmissão acceiton esta par~e sobre o s•eg.uro com reservas. 
aguardando o trabalho do Sr. Nicanor do Nascimento sobre a ma-
teria. Pelo aidea-ntadv da hora· (17 horas), o Sr. Presi.denle suspen-
1.J.eu os lfrahalho·s da Commissào, marcando nova reunião para o dia 
seguinte, à~ 13 horas. 

ACTA DA REUNIÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1919 

Sob ·a pr.esidemcia do Sr. Jos·é Lobo, tendo .oomparecido os Srs 
João Per-netta, Maiuricio de Lacerda, And1rade B-ezerra, Nicanor Nas-
cimento, D-orval Porto, José Augusto, Cai•los Penafiel ·e José Mari:i. 
Tourinho, re:unio-se esita Commis'Sâo. 

Lida a acta da reund.ào anterior, foi .a mesma approvada, depois 
do Sr. Maurício ·de Lac·e;rda haver consultado a Commissão 1oohre si 
o seguro social fôra acceito desde logo pela mesma commi,ssão ao 
tomar em consideraçào ·a ·emenida do Sr. Ni cainor Nascimento, ou si 
o fôra sO!b · re·serva; tendo-lhe sido re'Spondido pelo Sr. Presidente, 
que a Commlssão unanimemt>nte aocei.tára a ·referida emenda sob 
reserva. 

Propoz ·em seguida, o Sr. Mauri'Cio d.e Lacer·da qpe antes de se 
iniciar o estudo do tituro r·elativo a menores, se completa·sse o refo~ 
rente a mullieres, toma.n·do em consideração a emenda ·que of.fer·ecia, 
declarando ·d.e proprie·da.de da mulher o salario por ella p'ercebido. 

O Sr. Nicanor do Nas'Cimento apoia viv.am·ente a proposta e pede 
que s·e accrescente seja pago d1rectamente á mulh·er. · 

O Sr. Andrade Bezerra fa.z considerações favoraveis a ·emenda e 
ao additiv·o, que a Commissão a0cc:eita unanimemente, com a seguinte 
redacção: · 

"O salario é ·de propdedade ·exdusiva .da i11ulher e lhe será dire· 
elamente pago·". · 

O Sr. Maurkio de Lac,erda, diiz que quanto à capacidad·e da mu-
lher c·ontr-atar trabalho. como op·eraria, · qué elle dá plena, bem CO!illO 
ao trabalho em domici:lio desta .e do menor, que ene p ensa dever ser 
a salairi:o e nunca o·or tarefa -ou obra, aguarda as th.e·ses respectivas 
para propôr essas idéas. 
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ConHnuanclo os debates ,s-ohre o titulo relativo a inenores, o Sr:. 
Mauricio de Lac.erda, offer-e,ce a emenda n . '/: 

"Todos os ·proprietarios de estabelecimentos tle qualquer natu-
r·eza em que sejam empregados menores, em qualquer numero, são 
obvig,ados a manter no mais perfei:to funccionamento a.s installações 
nelles existentes, machinismos e rutensilios devidamente resguardados 
d.e modo 'a .não -offerecerem damno ao operaria, bem como a evitar, 
p·elas condições do .s·erviço, offensas á moral, á saude do menor e ao 
bom c~stume" . 

O Sr. · José Lobo p,r·opôe que em lagar de ".todos" se ·diga "os", 
p,ara melhor redacçãu. 

O Sr. Andra,de Bezerra acha que ess.as emendas puramente rie 
redacção devem ficar para o projecto final. 

O Sr. Mauricio de Lacer,da acceita a suggestáo por entender . que 
vale a pena env'iar ao Sr . Relator Geral, desde logo, o trabalho mais 
p-evfeito po,~sivel, chama a atte,nção da Commissão para essa medida 
de hygiene e segura·nça no trabaliho, ma·s qiue desde logo deve ficar 
assentada naquelJe ,titulo s-ohr·e üS menores para completar-füe o sys-
tema legal . · 

Foi ,a,pprovada a emenda, com a modificação rlo Sr. fo-sé Lobo. 
A emenda 'n. 8, do Sr . Maurido ·de Lacerda, é -ap'{Jrovada com a 

s•eguinte r edacçifo: 
"O Departamento do Trabalho ao regulamentar o presente titulo 

deverá atte·nder aos demais titulas no que forem app1icaveis aO'S me-
nol'es, além dos que se relacionem com a hygiene e ~ducação ·::lo me-
nor durante o trabalho". 

Ta.mbem é app-rovacla, p-or unaním1da.de, a se·guinte emenda nu-
mero n. 9, do Sr. Mauricio: 

"Ficam prohibidos os trabafü.os por tarefa, obra, peça ou en.i-
preita,da aos menores, de que trata a presente lei, bem como todo 
trabalho "nos domingos, feriadü's ou dias ·ele repouso ohriigatori-o aos 
mesmos ai·nda que aprendizes, e as c-hamadas horas suppiementares". 

FinaJ,mente, a emenda supra, çlr>c1ar-ou o seu arutor ·que ella con-
stituía redamação eloquente e muito braisileira, formulada desde o 2º 
Congresso Operaria e repetida ainda nas recentes gréves por t0das as 
vozes operarias do Paiz. 

O Sr. Maurioio apresenta ainda a seguinte emenda n: 1 O: "O 
salario -será pa.go sema'llalme:nte e em dinheiiro ao •proprio operario 
menor, de 14 a.nnos em deante, nãü po·dendo soiff.rer qualquer des-
conto, inC'lusive "P·Or multa-s patronaes de qualquer ·especie, as quaes 
ficam abolida1s pela lei" . 

Para facilitar, poréim, srua votação, propô.e que della se retirem 
ais plavras "ao proprio op.erario m enor", o ·que é acceMo por unani-
midade. P.osta a votos a ·parte destacada sobre ella se pronunciam os 
Srs. J.osé Lob9, José Augusto e Cados P'enafiel, contra, e os demais 
membrffs da Commissão a favor. . . 

A parte assim votada ficou constituindo a e:menda p . 11, com a 
seguinte re·dacção: "O p-rocluc.to do tralbalho do menor, desde os 14 
annos, é de sua excl'Usiva propriedade". 

Aberta a di-scussã-o sofire a emenda n. 12, ·o Sr. Penafiel propõe 
uma outra, diz·endo que não v·oltava com ella ao vencido, más offe-
recia uma exeepção á regra dos 14 annos: "Por exicepção, o defensor 
de menores do distri'Cto po·nerá autorizar o trabalho, destes quando 
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fôr indispensavel para a subsiste:ncia dos mesmos, de S'eus paes ou 
de seu3 irmãos". Aichava que os m;euores eram, muitas vezes, anxi-
li,ares dos paes e que, em certas condições de q:uasi mis,eria, não se 
devia priva1l-os de ajudar o lar ou soccor,relo-o, sobretudo, quando 
fosse 'S·eu traiba:lho indispensavel aos s·eus. 

Fallam os Srs. Mauricio e Ni'canor Nascime.nto, contra o pri-
,meirn, entretanto, dedarà que, a ser acceita pela Cqnunissão, deveria 
.ella c·ercar a excepçã-0 de e·xi•ge.ttci.as: 1 º, quanto ao tl'mite da Made, 
que não .poderia descer da de 1'2 annos; 2º, quanto á capacidade do 
menor para o ser·viço; 3º, quanto á verificação desta, ·c:tue d everá ficar 
a cargo do D. T. · 

O Sr. J.os·é Augusto acceita a sugges<tão com o limite de. 12 · anno::., 
prnpondo crue ás restricçõe.s do Sr. Marui'icio s·e addite: "Saber ler 
.e escrever"; e o Sr. Nicanor ac-cres·c·enf'à·: "e contar". 

Preliminarmente foi acceita ·a excepção Penafiel, contra os votos 
dos Srs . Bezerra, Maurici-0 e Nicanor, e approvãdas unanimemente 
as restricções já mencionad_as e com a . seguinte re·da.cção: "O · menor 
_de 14 até 12 annos pod~rá tmbalhar excepóonalme.nte, si o inspector 
do D. T. verificar: a) o ,:esfado de extrema necessidade da familia; 
b) que o menor tem capacidade physica para o trahaliho que delle se 
exi•ge; el que s·abe ler, escrev·er e contar". 

O Sr. Penafiel of.f.ere.ce ainda outra emenda, qut toma o n. 12, 
as•sim f.ormruia.dia: "Os chefos :de industria, os comn1erciante~ ou s.eu~ 
'representa.ntes, que occup·em .serviços de menores, a que se refere 
·esta lei, ficam obrigados a possuir um livro · de reg1istro em que figure 
-seu nome .e appellido, ·o logar e a data do nasd . .mento, sua I"esidencia 
e os nomes, appellidos, pro.fissão 1e residencia dos paes ou tutores. 
Ess•es dados s·erão cmnmunica1d·os ao De.partament:o do Trabalho". 

O Sr. Porto propôe a substituição de "chefes de industr.ia" por 
"in.dustriaes". E' acceita unanimenii&l.te, com ·-éssa alteração a emenda 
'do Sr. Penafiel. · 

O Sr, Maillrkio formula, ·então, novamente, a sua ·que·stã:o preli-
minar sobre instrucção: deverá ser 01]Jrigatoria ou fa.cuHativa nas 
Ja•bricas? Obr.igatoriedade para o patrão de ter a escola e para o op·e-
r.ario, de frequental-ia? Obrigatoriedade de ensino e de frequenci a? 

O Sr. NicanO'r, perguntanido qual a sancção para o operario, no 
casq de não frequencia, diz que dev·e .ser a da perda do Jogar na fa-
'brica. O Sr. Bez·erra tambem pensa as·sim. O Sr. J o·sié Augusto col-
'J.oca a ques·táo sobre outro· asip ecto. Primeiro, não acceitaria qualquer · 
prohibição ao analphabeto de ser, ·por isso, admittjdo ao trabalho. 
·Assim, ficariam 80 % fóra, sem trabalho e sem instrucção. EHes não 
vão á es·cofa, nã-o porque não queiram, mas · porque não a enc-ontram, 
·salvo no Districto Fed·eral. 

O Sr. Nicanor diz que no Distrido os proletari-os oão vão porque 
as escolas publicas gratuitas estão occupad as p elos frlhos dos rico'S, 
·pelos dos burgu ezes. 

O Sr. José Augusto, prosegu:indo. acha que a qu estão da instru-
cção do menor é parallela á do seu trabalho, devendo obrigar-se o 
.patrão on os proprietarios da f.aibrica· a ter uma eseola, manter uma 
escola, . para menores em idade escolar. · 

O Sr. Augusto de Uma diz que no Godigo de Minas, em estudo 
no Sen ado, adoptára o ·ensino obrigatorio; agora, generalizando, de 
·accôrdo com sua corren"te, era pela obrigaforieda.de do ensino nas 
·fabricas. 



- 359 -

O Sr. Penaffol foi · vend,do, declarando que um dupfo impedi-
mento de ord·ern constitucional o levava a assim proceder : "em pri-
meiro Jogar, a Constituição Federail deixou aos Estados a instrucção 
primaria, e, em segundo Jogar, esta devia ser sempre "leiga, livre e 
gratuita". Não via modos, por isso dentro do .nos·so reg•imen funda-
mental, da União intervir sobre le•gislação de ·menores para o fim 
doterminado de tornar obrigatoria a instrucção primária dos mesmos 
nus fabricas dos Estados, i·nvadi·ndo uma pr.er.ogativa .conferid:i. as 
nnidadE:s da federação, como .de•correncia Iogica e legitima, de seus 
poderes de autonomia". 

O Sr. Tourinho não só vota pela obrigatoriedade, como louva a 
iniciativa do Sr. Maurício. CoJ1sidera mais util para o menor apren-
der a ter que trabalhar. 

O Sr; Porto diz que não ha propriamente obrigatoriedade do 
ensino, mas ·Condiçã-o de contracto de trábalho: saber ler e escrever; 
como para o eileit-or se exigia, a1ém ,d·e outros requisitos, mais este. 
Era uma condtlção, e não uma obrigação. 

Nesse ponto, os Sr·s . Bezerra e Penafiel trocam explicações sobrt! 
pubUcaçõe:s que reciprocamente se attribuem na imprensa diaria . 

Posta a v·otos a preliminar, ven•ceu a idéa do e·nsino obrigatorio 
nas _fabricas . 

O Sr. l\lla<uricio, antes de propôr suas emendas, exp1ica o seu p17n-
samento. Vencida a .prelliminar, devia dizer, cm attenção a seu col-
Iega Penafiel, de quem nã·o .div.ergia sináo· com desprazer, que não 
entendia, nem que r\ Constituição Federal vedasse A União ministrar 
o ensino primario, nem que a do Rio Grande do Sul, cuj-0 postulado 

· invocára o seu co1lega, impossibilitasse a obrigatoriedade. 
Achava, e isso clesde 1912, quando propuzera a obrigatoriedade 

do ensino do vernacrnlo nas e·scolas allemães partkulares nos Estados, 
cousa que o Congresso ap.provara em 1917, que esse limite constitu-
cional não existia. Si n:o caso das es·colas aHemães houve um interesse 

transitorio, mas nacional, no do analpihabetismo está úm permanente 
~ tão nacional qugnto o outro, . s.inão mais. 

A Constituição não tomou pri<Vativa do.3 Es·tados a instrucção 
primaria, tanto que a União até a subvenciona, o que seria inacceita-
vel si ella não a devesse desenvolver. A formação do cidadão era para 
o .paiz facto ele summa importanda, o nexo mental que unia a nacio-
naUdade na escola, náo d·e·via ser negado pefo bem da Üni.dade brasi-
leira . 

O Sr. Penafiel diz que é a differença entre eIJ.e e o Sr. Maurício, 
éste é unHarista, ·quando elle é federativista . 

O Sr. Maurício mostra que quand·o se queira dar só aos Estados 
essa funcção, nunca se ·chegará á obrigatoriedade, porque esta só a 
União pód·e decretar, dando o caracter de direito substantivo da me-
dida, e assim a comprehensão por extensão das restnictas palavras 
da Constituição, de onde não se i-nferia nenhuma prohibição da União 
ministrar o ensino primado, redundaria na disseminação do analpha-
betismo. 

Quanto ao postulado da Constitfiiçã'o rio...grandense, ensino leigo, 
livre e gratuito, na.da o violava na proposta; as escofas seriam livres, 
leigas e gratuitas. · 

O ensino era leigo porque não trnha officialmente inspira~:ão de 
qua1lqu::-r seita ou religião . 
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Propuzera um systema que evitasse ferir de frente, para não de:1-
pertar ma.iores o'bstacu1os ao pr·oj•ecto que os que o aguardam, os 
princípios aH em de·bate. Exigira a escola ao Estado oli ao partãv, 
dera como coudiçáo do 'fraba1<ho saber ler e escre•ver, estabelecera 
para 'O patrão o dev-er de fonrncer a instrucçào na faHa do Estado, 
ma.s ·não offerecera sancção alg1uma para o menor que não fr·equen-
tasse, de modo dfreeto. 

Suas exigencias levariam os patrões a ter interesse em multi~ 
plicar o ensino, sem medi.das hr.usca.s contra el.les. Quanto ao ope-
rario é claro que o patrão que tinha in~eresse em não tel-o analpna-
heto s1 eHe, de.pob ae adnüttido recusasse a escola que lhe era off.e-
recida, faltava a uma condiÇão do seu contracto de trabaliho e poderia. 
assim perder o iogar. Sob este pünto de vista o Sr. Dorval Porto 
interpretara bem o seu p~üsamento . Pelo seu systema o op·erario. 
devia entrar, depois de 14· anno.s,. sabendo ler e escrever; o que po-
rém, fosse arrimo de familia estava tlisp·ensado disto, bem c0i1no os 
empregados na data da lei continuariam nos seus logares, devendo, 
poPém, esses dous u1tirnoiS , fre·quentar a escoia. la propôr suas 
emendas . 

.Emenda n. 12: 
"Os menores só serão admitU.dos em lfualquer officina ou traba-

lho industriaJ, mediante certificado de frequencia anterior na escola 
primaria no Iogar em que a houver gratuita" . 

Nessa emenda o Sr. José Lobo propoz a palavra "gratuita" e ó 
Sr . José Augusto as "·no Jogar em que houver". 

Este preferia nào próhibir a entrada, ministrando-se o ensino 
nas fabricas. 

O Sr. Mauricio de Lacerda r esponde que o seu sy.st·ema dá reme-
dio ao que p·ensa o seu corrlega, mas que a errrenda fem o valor de 
provocar do operari·o a preoccupaçào pela instrucção do filho e do 
patrão o cuidado de como fi's•cal'izal-o. Foi a:pprovada. -

Emenda n. 14 do Sr. Maurido de Lacerda: - -
"Os menores que na data desta lei estiverem trabalhando comCJ 

operarios 'OU empregados e· forem ari~lplbab etos, serão conservados em 
seus Jogares, mas deverã'O frequentar a escola gratuita do patrão ou, 
onde houver, a do Estado. Approvada, sendo vencidos o Sr. Carlos 
Penafiel e o Sr. João Perneta, votando a favor de accôrdo com o 
systema dos demais artigos" . 

Emenda n. 13, do Sr. Maurido de Lacerda: 
"Os menoTes a que se r·efere o artigo · anterior (emenda n . 12>. 

quando seu trabalho fôr indispensavel á subsistencii. de a.scendentes 
velhos ou invalidos, poderãó ser admittíàos. sem o certificado pelos 
mesmos · exigido, sendo, porém, obrigado·s a frequentar a escola gra-
tuita primaria local publica si houver ou particular". Approvada. 

Emenda n. 15, do Sr. Mauricio de Lacerda: 
. "Nos estabelecimentos indu.striaes ou mercantis onde forem· em-

pregados no trabàlho mais -de 1 O menores é obriga to ria a frequencia 
elos analphabetos á escola publica ou patronal g·rátulta /unto ás fa-
bricas, sendo os patrões obrigados a pagar-lhes 213 do salário em· 
quanto a frequentarem" . · 

Essa emenda foi, depois de alguma discussão, assim redigida pelo 
Sr. José Lobo e approvada pela Com missão: . 

"Os patrões que tiverem em trabalho mai~ de 10 menores, serão 
obrigados a manter uma escola para os que forem anal:phabetos, com 
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frequencia obrigatoria, não podendo o tempo de frequencia ser des-
contado .do safario". 

O Sr. Carlos Penafiel votou vencido, · de accórdo .com a sua pre-
liminar. 

Emenda n. 16, do Sr. Maurido de Lacerda: 
··o menor terá de frequentar a escola durante uma horn por dia.• 
Esta emenda é aipprovada. 
Emenda n. 1'7, do Sr. Í\1auricio de Lacerda : 
"Quando a escola publica primaria distar mais de um kilometro 

da fabrica, o patrão será. obrigado a manter uma, sob a fisçalização 
do D. T." 

Esta emenda é approvada, contra os votos dos Srs. Carlos Pe-
na.fiel e A-ndrade Bez·erra, achando este ultimo que de'Via haver sem-
pre escoJa mantida pelo patrão. 

Antes .de propor. a emenda 18, o Sr. Mauricio ·de Lacerda, pede 
a Commissão se pronuncie sobre as escolas inaternaes, sobre a assis· 
tencia medico-escolar e assistencia escolar. 

A ultima dizia resp eitÕ á hygiene das escolas,__hygi·ene infantil, 
cuidado <das crianças, indo alg.uns mais aperfeiçoados serviços a cui-
dar principalmente da hygiene ocular, que achava impresci.ndivel. 
A assistencia escolar era indispensavel, n erin outra era a razão das 
caixas escolares, sinão prover de meios habeis ao ensino os alumnos 
pobres ou misera veis. 

A creação das escolas maternae~ obedecia a um criterio social e 
a co11ocação de1l as entre as fabri'cas decorria da obdgação do estado 
de velar pela infancia, cujos p ais e.>tnvam presos ao trabalho, des-
viando assim da vadiagem enorme população escolar pro'J':;taria .. 

O Sr. Andrade Bezerra faz observações e pergunta quem ª" ha ri.e 
crear; e Sr. Nicanor tem duvidas sobre .a po·ssibilidade de ~e obrigar 
os Estados, parecenrlo que isso devia ficar a cargo da União. 

O Sr. J-O·sé A1ígusto a·cha que a Uniã.o póde e d·eve intervir, enten-
de que essa sua -inte:vençã•o tem um car.acter de assistencia, que não 
se entrega ao patrão e ·que está comprehendi-da, por outro lado, no 
problema da instrucção que lhe compete S·olucionaT. 

:A emenda n. 1•8, .fica ap.provada, assim redigida: 
'"Serão creadas ·esoo'1as 1f.e1cleraes p·ubhcas maternaes junto ás fabri-

cas im·d·e houver população in.f.antil oonsid·erav·el·" 
Emenda n . 19, ·d>0 !Sr. Mauric.io: 
"A a~si.stenda escoJ.ar, inolusive a medico escolar, é obr.igatoria 

para Oói menores em qual.quer estabel ecimento e deverá, s·ern desconto 
no · sala ri.o, ser dada pelo 'Patrão na escola maternal ao filho da ope-
raria e na primeira ao op•erario menor." 

O 'Sr. José Augusto acha indispensavel a emenda para a ·educa-
cação do menor, aue é um pas1:•0 progressivo. 

'Ü Sr. •Andrade Bezerra a a·p;provada para Temettel-a para a •le. 
gis,Jaçã>0 ordinaria geral e assim tudo quanto dligia r esrpeito a escolas, 
seu regímen, sua fiscaliza ção , sua hygiene. O argumento do 'Sr. Mau-
ricio mesmo ·consodida ·seu reparo a respeito. 

O Sr. J os:é Lobo propõe uma alteração na redacçã·o pondo no 
inicio: "1Fi oam sujeitos a asi,•istencia,1 etc." . rA, emenda é acceita as-
sim modificada. 
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Passa-se, finalment·e, ao capitulo !'eferente ás sancções. O Sr~ 
Mauricio diz .que a!. in.fracções a qualquer mandamento ou r·egra d1a-
qu~Ile titulo, tinham rodos uma penalidade geral, assim como .o dever 
·d·e af<fixar em edita•es a J.ei, de sorte que remettia par.a o 1:itulo a isso 
relativo e1,15as medidas. Ha·via, porém, sa·ncções especia.es a estabe-
lecer em cas-0s tamhem especiaes que a'lli se deV'ia decr·etar. 

Era con:t.ra a•s sancções ao operal'io menor. 
Sua emenda n . 20, era ass.im co.ncebj.d.a : 
'"Sf -0s exercidos ou espectacuJios de que trata o ar:tigo anteriO'r 

são dados pelo •pae, mãe ou tutor do menor, in.correr.á nas penas,· 
estabelecidais1 neste titulo, no dobro o infractor, e na perda tempora• 
ria do patrfo püder. pass•and10 os me1nores, como ·abandonados, á pro-
tecçáo· do Estado, além da•s que o Codigo Penal tiver instituido." 

O Sr. !Augusto de Liima, prnpõe, sendo acc-eito que, em logalf ·de 
"perda tempo·raria ", ,s.e d·iga "' sus.p·ensã:o" .IÜ Sr. Nic.anor pTopõe a 
pena de "multa d·e 200 a 1 :000$'', dev.en.do .ser forte para imp·e-
dir, p.or si só, a :falta criminosa. O Sr. 1Mauricio . yae propôr a:s 
emendas seguin ~es que, com a ante!'ior, con.stihürão paragraphos de 
um artigo já apprnvado sobre meno.res em ckcos . En<f:ende que a 
susoensão do pat!'io poder se im:punha n'O ·cas10 da emend·a, que se 
acaiba1va de ·votar, por·que .n•enhum mais typico do desnaturnme'nto da-
'quelle pur•o e alto affecto crue e1,1se crime contra a sa'Ude e a formação 
perfeita, physica e moral, da .crfança ou do adof.esc-ente. 

IEmend·a n. 2.1, ·d•o Sr . Maurício: "ISi o espectacuio ou exercido 
é dado ·por ·outrem com cons·e·ntime·nto p.aterno, materno ou do tutor 
do rrrnnor, tncorre·rão estes nas mesmas penas que o in:fractor" . 

Approvada a emenda. 
. Emenda n. 22. d·o mesmo: "ISJ o espedacuJ.o, exhibição ou exer-
cicio . do menor, é dad·o sem consentimento pate!'no, o infractor, além 
da multa, que será de 200$ a 1 :000$, i.ncorrená na pena ·de prisão 
de um a seis mez·e1S< ." 

!Approva·da . 
O .Sr. Bezerra diz que, em princ1ip10, aicceita as penalidades, mas 

preferil:J deix·ar p•ara uma parte gernl. O ISr· Penafiel dedara 'tfl.l'e é a 
f:;.vor das penalidad·es: porém, ·de accôrdo com o estabelecido no 
Codigo Civil e no Penal. 

O Sr. Maurício •esclarece que •seu pensamento é c·omo no titulo 
de accMentes, onde a a.cção jucLlc.i1al res·pectiva não prnjud;icava a 
acção criminal, •estatufr, s·em prejuízo da respons·abi'li.dade dvH ·ou 
penal ·a resiponsab.ilid>adr social, não se excluindo, portanto, umas ·das 
outras. !Não se devia estar a ·me.d ir com o cr.iteri.o puramente juridico 
do p•assado os pheno:meno.s do pre1~ ·ente, que eram d.e natureza soc'ial, 
p•Jidiendo-se ·dizer que o direito novo se revelava por ess•a tendencia. 

O .Sr. iMauricfo propõe sua eimenda n. 23: "!Os patrões ·que: em-. 
pregarem menores em seus .estabelecimentos ou em ~1eus serviços ou 
não, interdictos aos m esmos uela presente lei, nocturnos, subterra-
neos ou com p·erigo. de inceniddo, envenenamento, emanações nocivas, 
humidade nociva. oerig.o d·e affecções pulmonares, ou de accidentes, 
ou lhes derem fa1rdo1~· e pesos adma de suas forças, tenham ou não 
ohtil.d•o cnnsentimento pa terno, h1co.rrerã"O só ou com •estes, si tiverem 
c<0n>;entido_, ·nas p enas, dos p_aragraphos ant·e.rio1,es, aggr.avad·às de uni. 
terç.o. 
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O Sr. Nfoanor diz que a le,i é muito enumerativa. O Sr. Mau-
ri'Cio diz que redigiu a emend'a assim para accrescentar ans casos ge-
raes d.e tra!baJhos interdictos na lei os especiaes. 1A_ emenda é appro-

· vada. 
iEm seguida, o 1Sr. Presidente deofarou que havendo a 1Comm.is-

·são concluído 10: estudio do titulo sobre tra1baiiho a.e menores, ia man-
dar imprimir e distribuir o relatorio do S:r. An1clrad,e Bezerra, af.:im 
de ser estudado na proxhna reUJnião, convoca:c1•a para o dia 17 do cor-
rente, ás 13 horas. · 

ACTA DA REUNUO DE 20 DE NOVEMB,RO DE -1920 

!Sob a vresiidenciia ·do 1Sr. José Lobü, tend,o comparecido QS Srs ~ 
Dorval Porto, Carlos P:enafiel, Augus:to de LLma, José AugUJ~1o, José 
Maria T,ourinho, 1M1auricio de Lacerd•a, Andraide Bez,erra e João Per-
netta, reuniu-se esta Commissão. , 

iLida a acta da reuniáo anterfor, 11"oi a mesma approvad·a depois 
de urna recti:ficaçâo p.roposta pelo Sr. Maurício de uacerda quanto 

· á emenda n., 23, já - ap•provada, bem ·como :s>0ibre a troca da enUinera-
tiva, usada pelo Sr. Nicanor, em vez de ÜTl;]Jeraliva, como saihiu na 
acta. 

· O Sr. José Lobo, dizendo ter convocado a c•ommissão p·ara ,lhe 
dar conhecimento do piano d'e trnba.lho ass•entado peI·o Sr . Bezerra na 
parte relativa lás theses que .!he iforam distribui das, desejava faz.er uma 
proposta e era que, C'Onf.orme então consulta,va a Commissão, redu-
zisse o Relator a conclusões s;eu parecer, pois se teria necess•i,da:c1e de 
examinal-as, e, mais, .que as trouxesse ao es-tudo da Comm.isS'ão com os 
de talhes necessa•rios, hem e.o-mo as leis in d'icadas, que muitas teriam 
·ae ser requisitadas, po:r não as haver em. imp•resso como a sobre syn-
dicatos prolfissionae.s. Nesse senHdo pedia á 1Commissão reso1vesse 
sobre sua consulta. 

O Sr. IAndr.a:cle Bezerra Msse que. quanto a e<>sas •J.eis, a de 
syndicatos, por exemplo, constava do Codigo Cõrnmercial de iBento 
de Faria; reconhecia, entretanto, :que pa•ra consultal-a :Mria mais pra-
ti 1·0 a reauis,ição, isS<o, por,ém, não obstava ao pedido que ia faz,er, 
ar, tes da Commissã.o deliberar sobre a oonsulta d'O s,eu IP residente. · 

Propunha que se entrasse fogo no ,estudo, d ,etalhado quanto pos-
sível. ·da materia em debate . 

Quizer-a ,provow•r, p.e.lais• suas "notas prelimin:ires ao relatorio 
parcial" que iri,a elaborar, as .suggestões do~ seus co,J-J,egas, pediria 
pois aos· me5mos que as ex,puzess1em, para assim pod·er recebel--as de 
modo as aproveitar depoi1s no parecer ou ~elatorio. Assim passava 
a f.orrnula•r as 'CJ'uesitões: 

1 º: De·partãmento do trabalho . 
Não se devia retocar, continúa o 1Sr. Andrad·e Bez·erra, uma lei 

que, com motivos ou sem elJ.es, únda náo .fôm posta em execução. 
Devia-se, sem a•l1·era'1-a, fazer -lihe os respectivos accrescimos lembra,-
dos em suais• .notas prelhnrinares que seiriam • as1sim como emendas 
suppl et.ivas. 

O Sr. José A1tHmsto pergunfa si isso não prej-udiçaria o ponto de 
Yi s ta ele co.njuntoc da nova lei. 



- 364-

O Sr. Bezerra diz que não, que a necessidaüe da organização,, 
desse cle·partamento será a mesma, qual'qruer que seja o syd.ema da 
lei, a de um orgão par.a a mesma. 

ü Sr. Maurido l·emhra que se pód·e fazer uma "refusão da lei, 
como nos accidentes denomino.u o Sr. Penafiel. 

O Sr. Bezerra, continuando, diz que mui<tas cousas mantém da 
lei de que é autor o Sr. Maurício, como o bo1etim. 

!Propõe a Gomrnissão Ccms·ultiv•a - Devia ser deUberaHva, diz 
o Sr. Fenafie'1, a•poiaclo pelo Sr. Maurjdo de LacePda. Vii.1ava, diz 
o Sr. Bezerra, .integnar na Junta Consultiva a junta creada pelo !Go-
verno para os accidentes. Es·sa Comnüss.ão r euniria informes, super-
intend.eria inqueritos, pr·epararia ·e,<ta1isti1ca:s, aux~·li'aria o Governa 
no .exame d'as existentes, tirando lições da applic:ação das leis e, con-
corr·endo para s1uas I'ef.ormas. Nes.se m1ecani>smo do D. T. era o mais 
importante ponto, o de óontacto e·ntrn .a reawiida de e as leis, entre 
a administr-ação e a vi·da. Consultava a ·commissão .wbre a maior 
ou menor autonomia ·desse d·ep.artamento para saber: S·i sua funcção 
deveria ser c•o·nsulbiva ou deliberativa. 

1A Commissã-o apprn·vou a lettra a, do n. 1 (puh1ioação de um 
boletim 1J'i..1mensal de 1rnformações e dadüs s•o:bre o trabalho), e parnou . 
a tomar ·em consideração a 1ettra b ( creação de urna Junta 001nsu1ti-
v·a do Trabalho). 

iQ Sr. P eme<tta dfa ter proposto no seu proj-ecto geral um tribu-
nal de arbitramento. Precisava explLcar por que acceitava unica-
mente esse, acceitand·o-o ·assim mesmo tmnsüoriame·nte, e não accei-
tava nenhum Conselho ou orgão consulbivo. Penrnva a•ssim por dous 
moUvos que ex·punha: 

1 •, consi•dtrava o arbifr·amento como a solução normal para todos 
os casos pub1iic·os ou ·priva1do1s, entre os Estados ou entr·e os indivi-
duas; sendo ois• outros tri:bunaes decorr·entes d10 regímen mili<tar de-
viam ser substitui dos pelos primeiros; 

2º, um 1motivo de ord1em social, iq~rn ·era collocar ·em antagonismo 
permanente as d'uas ·classes - patronal e pI'oJetaria, que desse con-
fronto e ·~·Ó deU.e poderia resultar um a.ccôrido ·de na1ureza af.fect:iva . 

Accôrdo vem de· "coração ", observ1a o Sr. 'Bezerra. 
O i.nteres·se, diz o Sr. 1Pe1metta, devi·a sempra estar subordinado 

ao sentiimento. 
tAssim era pelo tnfüunal de arbitraim enrto e cm:itrario a qualquer 

out1·.o conselho, acihando m::ii1' qu~. a const>ituição ·dtste, dada pelo Re-
lator, não era a :mais pro·pI'ia . A composição ·da junta ou conselho 
era má . 

O Sr. Bezerra obse·rva que p;:i.ra bom metlrndo ·s•e devia exmruinar 
questã.o a que.stão, e, assim, esta ficar para depO'i-s .da que se discuti·a· 

O 'Sr. IPernetta insiste, poi1s•, dessa 1pro:pria composição ·iirfa re-
sultar u.ma burocr•a'CÍa onerosa ao Thes.ouro . 

O Sr. Bezerra ohf1e·rva que a funcção é gratu.Ha . 
O Sr . Pernetta diz que nenhum indivi1druo pod·erá servir tão 

fargo ternrp•9 sem remimeração . Rep·etia, p'Ofa, ·seu c-ü'nceifo: seria 
uma burocra cia pesa•d·a, um orgão inutil e até talvez p•rejudicial . 

O Sr. José Augusto cita casos de fu1111ccio·nados ·gratuitos . 
O Sr . .João P ernetta re1pete ·crue elle.s teem de viver nisso, e, por-

tanto, g:rnhar . A Junta era prejudicia1l porque vinha agg.ravar a anar-
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chia nas questões sociaes, como todas as assembJéas o .faziam. Outro 
motivo concorria e que não parecia bem ·explicito na expo.s.ição pre-
faoio do Sr. Amdrade Bezerra: a creaçã·o da j:unta na ca·prtal ve:m 
concentrar os seriviço0.s .de natureza local. 

O Sr. Carlos !P·enafiC'l diz que é a centralização ·projedada na lei. 
O Sr. iA.ndrad1e Bezerra eontradiz ref.er.in·do que a Junta é consul-

tiva do 1Governo Federal, cuj1a s•éde é aqui. 
O Sr. João Pe!'nctta co1n'Clue que ·é contraTio a esta parte porque 

.continúa sendo ad·ep.to do systema actiual federativo. 
O Sr. José Augusto mostra sentir diver.gir do :~·eu collega João 

Pernetta. Não se crearia nenhuma buro·craota em cargos nã·o ·retribuí-
dos . A Junta ser-ia me•ramente informativa, consuJH<va. Pelos seus 
fins, que é auxüiar o Governo Fe.C1eral - Ex·ecutivo e Legislativo -
nas questões do trabalho, esitava indioado que devia ser mesmo no 

·R.i·o . Assim po1d1erfa dar os dado.s pa•ra a e'1aboração das leis . federaes. 
Si tivesse funcções deliberat1vas então seria outra cous.a. 

O Sr. Augusto de Lima diz votar ·pela Junta com as· funcções 
puramente de ·consulfa. 

O Sr. Eugenia Tourinho o acompanha. 
O :Sr. Carlos Penafiel, 1dizendo ·que os assumpt'Os são connexos 

na exposiçãp do Sr. .Andrade Bezen-.a, formula, ·por escri·pto, a se-
iuiu:te declaração: 

"lEm materia de cons.elho.s, ou instituições, permanentes ou tem-
porada:", creadas p•or iniciativa pr.ivada ou proce•dentes da inióativa 
dos pod1eres publkos, quer munidpaes, quer esta:duaes, quer federaes, 
quer internadonaes, para conc.i:liaçào e arbitragem dos co.nflictos en-
tre o ca1pitaJ e o trabalho, o meu voto é este: 

:Nã.o desC'onheç'O a missão d.os poderes publicas, governainentaes•; 
d-e assegurar legitimamente a liJber·da.de dos convenio.s, favorecendo 
a constituição de assodações, que egualem as fe>rças dos contractan-
tti.;;·. Uma lei que tenda a substituir os interessa.dos pela au;toridad1e 
de um tr.tbuna•l para fixar as condições do contract.o de trabalho, usur-
pa ev.i<ilentemente o domhüo dos convenios .Jivres que a Constituição 
Fed-eml br-aisileira garante a todos .as cidadão.s. 

!() Estado pód1e e ·çlev·e i.nterv>i·r de modo a garanür a igua:J.dad·e 
·das forças · contractan tes, porém, wna vez realizado o CD'ntracto não 
lhe incumbe de man.cira a:Iguma o direito de intervir, a não ser para 
as.:·iegurar o seu cumpdm·en.to. 

!Sempre que se invoca ou S'e falla de um supposto inter.esse social, 
porventura justifiicativo ·de ·Uma -i·ntervenção mais completa, esque-
ce-se que, assim .te·ndemos ou nos inclinamos f.rancanrnnte ·a resus-
citar sob outro nome, a irazão d·o ..Estad:o, que em .todos os tempos tem 
s•ervido de pretexto a todas astyrannias. · 

•E' verdarlie que a.Jg,uns paizes mo·d·ernos retroce.d-eram quanto a 
esse conceito .cobre a m:issã.o do Estado e em parte nenhuma se foi a 
tanto como na ,JegisJ ação da !Nova Zelandia, exemplo Jogo seguid'O por 
·dous Estados ·anstraliano.s, e que, por acaso, será imita•do ·pür outras 
nações, on·de aos seus governos os• sodal:i.stas pedem com gr·a·ndes 
instancias taes interv.enções. 

Tenho para mi-m que exerç.o um papel vantaijos·o aos proprios i-n-
tcre.ss·es do operariado, votando co·ntra, 1resis.tindo a e~sas ins.tanoia.s 
no ·Brasil, nacão ·de cnnsittiuicão pol.itica ldberri>ma, ond·e o socialismo 
não tem ainda existenci·a po.Jitica e não poss1rn siqu'er u;m repre.sen-
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'lante na Co-ngres·so Narciona-1. Não confundamos o probiem·a chamf[do 
'"quesrtão social" co.m a causa do socialismo do Estado onde aqtieUas 
-instanci-as buscam augmentar 'º poder giovernamental e . os meios de 
acção deste sobl'e -os cida·dãos. iMesmo que · esse conceito vie·sse a 
generalizar-se, o .que nã-o é .exacto, peJas manilfestações dos poderes da 
soberania popular, exipres1Sas nos pleit•os ele.itoraes, recem-realizad-os 
na !França, na ~elgica, .n-a 1ItaH.a, na :fnglatef'ra, etc., on·de o socia·1i:sm9 
não .conseguiu mafo·ria de sufifra.gi•os, s·eria preciso, não cessar com os 
processos legiifünos contra taes instanoias pela abs-orpção do Esta-de;> 
'em nome de verdadeiros principias sociofogicos. 

Em assumpto de sociologia, olhar para traz, é olhar para diante. 
'Não bastaria, com effeito, que certas disposições legislativas fossem 
_votadas por iparlamentos, onde a mai-oria fosse socialista, para que 
'foss em ecrudtaüva1'.' . 

Voltemos os o-1hos para traz, deixando a Nova Zefa11dia e a . .Aus-
. traJi'a, · on à' " · cruesti'w tev~ ~oluçãC> polituca, graça& à victoria nfü 
medca dos partidos trabalhistas. 

Que conseguiram a Heigica e a Hollanda, com ·outro typo de 
creações do poder publ.ico, os Conselhrns· do Trabalho ou iCamaras do 
:Trabaibó? Apezar dessas · i·nstitUJições se•rem seguramente recom'men-
d·aveis pelo seu tyipo, quizerarn de modo tão demasiado, multiplicar 
suas attribudções que, em mateiria ·de conciliação dos conflictO!s ' do 
lraba.Jh-o, vieram a ser na praUca letra mor·ta. · 

O mesm·O se pód·e dizer, s·egundo os testemunhos de Fromont 
de BouailJ.e, .dos tribunaes industI1iaes allemães, quanto á _aippikaçã() 
de sua jurisdicção aos confHctos .col'lectivos. 

A missão dos "ip1leibiesciri" italianos, nas mesmas circumstancia.si, 
tem sido insignificante. 

Na ·Àrnerka 1c\o Norte, 1•organizaram)"se •nos Estados die No·va 
York, d~ Massachuss,ets e ·e:m -outros, "co·ns·el.ihos olf.ficiaes'~ a.e· um 
typo . .CUJOS resultados benelf1cos eram -annuncla·dos por mmtos eco-
nomistas, •e, -no 1emtanto; falHram suas esp·eranças, porque as •COn~ 
sequencias favoraveis rv·erifi.cadas foram apenas medianas. ' 

A idéa da "obI1igatoriedade" em todas as .expJ.oraçõrs industriaes 
de conselhos de fabrica de origem ofificiaI, ..além de condemnada 
p-ela pratica, •é perigoso para 'º proprio, porque, levando este a Impôr 
sua constituição para resolver ·co111flktos ,eiu .que não pócle contar 
sempre com o b0J11 •exit-o, ha bastantes ;proibabiHdades de s•er desatten-
dicfos pela indifforença geral das vrop.rias clas·ses trabalhadoras, o que 
redunda in·evitavelmente no d.espr<e•stigi-0 moral! da autoridade pu'-
bJi.ca. 

Accre&c·e que os meios a instituir ter.iam· que variar ao infinito em 
um paiz como o nosso, ·extensissimo de .fórma f.e.derativa. de .-"sf-
,tuações economka1s variadíssimas, de região para região. A ·Dina-
marca, paiz pequeno, de vida inJustrial condensada ·e re·stricta; con1 
associações pO'derosas, •estahel:t">c.eu um conv·enio de concBiação e de 
arbitragem, e a elle teve desde logo de renunciar. quanto á parte des-
tinada a dirimir conflictos á .custa da competencia de um tribunal in-
'dustrial, creado p elo governo, 

Em resumo, ·concordo que não se pó de ·prescindir do concurso 
.do .Estado, do município, até de preferencia ao gov.errio da Un"i'ão, 
,dado o nosso systema ·politico, que conferiu amplos poderes de auto-
nomia ás unidad-es ·competentes da Federação Brasileira, mas é' eon-
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veniente, antes de tudo, ter o cuidado de .não deixar os poderes pu-
blicas fazer tudo. E' uma funcção .que .Jhe não é propria, que o Estado, 
em regra, só póde exercer mal. P·ertenço á boa ·escola que entende _que 
não dve ficar af,fecto ao Estado cuidar de nossas necessidades ·em vez· 
de nós mesmos. 

O auxilio . do Estado .dev·e-se ,,só r.eclamar em casos bem deter -. 
minados e com prudencia. "Não olvidemos, consoante; diz mais ou 
menos um autorizad·o interprete das me·smas idéas que aqui prof.esso, 
o exemp)o do cavaUo, ·que, querendo vingar-se do veado, se deixou 
embridar p.elo homem ·e cahiu -na escravidfo". E' uma illusão Ç)Sperar 
muito da acção de uma lei, quando a quesitão a resolver é sobretudo 
no caso mais do que ·em todas as outras questões sociaes, uma qu-estão 
moral. Assim, pois, os cons.e1hos •de iconci.Uação e de arbitragem· 
creados p·ela inciativa privada, · entr·e o ~ccôrdo dos ·pr01prios opr--
rnrios e dos patrões devem produzir efif.eitos incomparavelmente me-
lhores d·o que os 1que podem •ser constituidos por decr·etos. 

Debaixo de um regi.men de leis como as nossas, iiá existentes, que 
r·ecophecem os rlir·eitos ·de reunião ·e . de associação, podem orga-
nizar-s·e com a mediação simplesmente moral do prestigio dos po-
d·eres publicos •locaes, .camaras, conselhos, trilbunaes. instituições ar1 

bitraes, ·s·em o caracter offki..al de obrigatoriedade. Serão instituições 
mais adequadas de um modo gt'ral ao nosso meio, mais flexiveis, mais 
adaptaveis e faic1eis ás neces·sidades regionaes, ·C·om todas as van-
tagens .dos favores .p.Iausiveis, sem pr.essão e sem violencia. O que 
oonstitue a .força das instituiçôes de •conciliação ·e ·de arbitragem é 
o priF1cipio que dá á sua intervenção um aspecto verdadeiramente 
amistoso, -capaz de garantir uma solida dbra d e fraternidade humana". 

P ela sua d·ec.Jaração, s·e virificará que não. é contrario á funcção 
consultiva da junta, que é quasi méramente informativa como o Re-
lator ·o reconheceu. 

O Sr. Ma urício diz que pr-ecisava .iustifi.car seu voto contrario á 
funcção consultiva . . Entendia 1que se devia instituir o Departamento 
do Trabafüo sob novas bases. A 11ei actirnl .fôra orgarnizada, antes dos 
successos sociaes que estão succed:endo á guerra ·em toda p ar te. Tudo 
aco.ns·elhava, agora, a facilitar a intervenção elos proletarios nos novos 
nego.cios de Estado do trabalho. Devia diz·er que ante·s d:ess·e momento 
,iá previra essa nece.ssidade que agora ,mais se impunha que antes. 
Pr.onuz:era ·em uma indiicação as bases geraes de um D·epartamento 
do '.fraba.Iho. O saudoso repubJi c;ano Sr. AlvaPo Bote.J.ho, r-elatando-a, 
concluira p elo proj-ecto qu e hoj.e é a lei sa ncciqnacla desde 1918, 
gabada na mensag.em do Governo interino d eiste an.no e ungida e 
sacramentada p·elos esiquecimentos elo actua:l Presidente, indifrferente 
ou mesmo adv·erso a essa J.ei. A ürganização, portanto, não .era sua, 
era do Sr. Alvaro Botelho. Não lhe creára ·embaraços então, para que 
ella vencesse as r.esistencias da rotina. Pr-ognasticára, porém, sua 
transformação, inevitavel nos acontecim entos que já havia previsto 
e se de-s·enrolam ag·ora. Ao votaJ.-a, mostrou que a .causa do fracasso ele 
tod•os os "Board of Tra-d e ", "Officinas d e trab aj.o '', "Co1rne.Jhos de tra-
balb~/', "Depart:.menlo ele trabalho", ;provie•ra de não se cr.ear um 
orgâ,o •original ·conformado ao momento social, atrav:ez do qual, entre . 
as funcções do Estado, passassem os interesses .e direitos dos patrões 
e üperados governa·clos, administrados pelos proprios incor.poradores 
aos orgâos of:f\iciaes de " contrôJ.e" foga} nas questõe.s trabaihistas. 
Nessa .fórma era pela modificação nesse sentido da actual Iei, sobre-



- 368 -

tudo agora que tão la rgos acontecimentos tinham advogado pelo ·seu 
ponto de vista em f917. Assim, fundado o Departamento, suas fun-
cções deviam ser deliberativas, resolutivas, adminis-trativas na junta 
repr·esentativa ·que funcdonartia paraH•elamente aos outros orgãos da 
administr.ação e do ÉLStado. Teriamos ant·eci1pado d·essa arte uma 
t-ran.sformação política na de:mo.crada liberal, de ·accôrdo com os 
problemas economkos e socia·es ique nos agitavam. 

-- A clemocracia int·egral, diz o Sr. Augusto de Lima. 
- · Sin., diz e, Sr. Maurício, a democràcia proletana. 
Colhidos os votos, houve cinco a favor das funcções Cúnsultiva11, 

um contra -estas, re stringindo-as, o do Sr. P.ernetta. e outro contra, 
ampliando-as, o do Sr. Maurício. · 

O Sr. Andrade Bezerra pede que .a Commissão se pronuncie sobre 
a compo.sição da junta. · 

O Sr. P ernetta declara que, vencido, conco·rd aria que a junta 
fosse deHberativa c-omo o trihuna!, esfando, porém, tambem vencido 
nesse pon tÇ>, passava a votar r.obre sua composiição.· Achava que esta, 
como aueria o R elator, não era a ·que melhor se conformava com o 
dever d·e cre ar o antagonismo de classes. 

O Sr. Bezerra diz que não vê que i.nteresse haja .em provocar 
esse antagonismo já tão espantaneo e ·profundo, mas, que seu collega 
não se impressione com haver ou não maioria de onerarios ou .patrões, 
pois, a.penas .para informar, não h avia coqitar d e nmnero. · 

O Sr. P ern etta redarhr.ue que deliberativa ou informativa devia 
ser sempre sómente .c-omposta ·d e operarios e patrões e não .d e fnnc-
cion a rios e 11 funccionarios·. 

O Sr. José Lobo observa -que é um apparelbo para fins ewe::iaes 
de ·estatística sobre trabaliho. nada reso1Jv.e . 

. O Sr. Bezerra rliz que no D·epartamento ha um trabalho material 
e oútr.o de systematização, que é este o que fará a junta. 
. O Sr. Pernetta .rep.Jica sustentando seus primeiros argnmcnto-; e 
se prnnuncia p ela b ase numer al, isto é, a mudança de deeirnal para 
setima l, ·que seria a 'base ela s·emana no futuro 

O . Sr. Bezerra diz qu e sem t er S·e imoressiJ11:1<l.> l ' OJTI o i!llffit:ro 
déra dous representantes aos operarias. <'lous a·o~ natr 5cs. · 

O Sr. João P ernetta ach a 1que devem ser tres a cada um desses 
grupos e um ao Estado c om voto de desempate. Tres porque é um 
para a agri cultura .. outro p ara ·a fah !·i r· .. 1(:il1 e ci.trc i-ara o c-01:1-
mercio, tres ramos geraes da adividade humana. A ·existir e sse orgão, 
d eve obedecer a ·esse system a, e só d eve n elle haver os interessados sem 
intervenção de terceiros, Os ministros poderiam presidir com voto de 
d esempate. Mantinha assim o mesmo criterio da sua PJ'o1rnsta pará 
arbitragem j.á justiificado. 
, O Sr. José Lobo explica rme o ~r. Andrade Bezcrn tinha pro-
]i)osto uma c omposição •qu e o Sr. P.en1 eth. ven c ido l'!Tl outros pontos, 
impugna numericam ente ·e n a parte em qne admit.tc como rner:;bros d a 
jun11a funccionarios do Estado. 

O Sr . . fosé A·ugusto diz .que esses são naturalmente indicados nara 
essa .. fúncção ·p elos seus cargos e dever es no D epartamento do Tra-
b alho. · 

O Sr. Andrad e Bezerra diz ' ane fl junta não estuda casos espe ciae:., 
as especi.es são estudadas na ConciJiação. 
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A junta e ·de tecnnicos: operarios, patrões e 'medicos por exemplá 
nos accidentes ou fun ocionarios que por sua funcção sejam technicos 
no a.ssumpto a informar e discutir. 

O Sr. Augusto de Lima acha que debaixo de todos os pontos de 
vista a composição prnposta pelo Relator satisfaz. 

O Sr. Bugenio Tour.in4o ·está tambem ele accôrdo ·com ess~ ul-
timo. -

O Sr. Carlos Penafiel levanta uma duvida ·quanto ás decisões: 
como tóma.l-as? O Sr. Andrade Bezerra expõe que se houver in-
formação divergente irá em separado. A jQnta, não tomando conheci-
mento de especies, não tinha de dirimir divergencias, apenas infor-
mava e a autoridade na ·especie agiria d·e aocôrdo com o exame feito 
dessas informações. 

O Sr. Carlo.s Penafiel insiste, diz que sobre salario mini.mo, por 
exemplo, que é um assumpto em que tem estudos. especiaes, cinco in-
formavam que eJ.le era um e outros cinco que não, como decidir'? 
Ia citar o elemento historico. Das primeiras juntas que se formaratu 
o Estado não fazia parte. A primeira fôra na Austria composta de 12 
membrns,. a saber: quatr-o diredores . ·de fabricas, quatro operarios 
homens e quatro operarios mulheres. Era por essa igualdade entre os 
operarios segundo o·s "itens" da conf.erencia de Versailles, c;iue abo-
lira para os seus direitos as distincções de sex•os. 

O Sr. José Lobo olbserva que na palavrg. operario está comprc-
hendido o individuo trabalhador de <CJ!llal'quer sexo, c-om a funcção 
que era dada na proposta do Relator. 

O Sr. Penafiel diz que sem ser f·eminista mantém seu modo de 
ver, acha que se deve dar essa igualdade na representação operaria 
entre os sexos. 

O Sr. José L.obo diz que em relação á clivergencia de info,rmes 
precisa salientar mais um.a vez •que esses são acompanhados de seus 
funclamentns, de mod-o que o ministro . não decide pelü numero de 
votos, isto é, por maioria, vae resolver segundo o debatido. 

O Sr. Penafiel acha que apezar dessas razões. se deve manter a 
igualdade de voto oonsultivo para operarios, sendo que quanto ao 
numero desses não_ cogita, sendo mesmo alh~io á predilecção kaba-
listka do Sr. Pernetta pel·o "sete". 

O Sr. Maurício d e Lacerda diz que, vencido na organização social 
do Departamento, vencido ainda na funcção resolutiva da Jl).nta, 
achava que, sendo esta méraniente informativa. não havia a indagar 
do numero de o·perarios ou patrões. Aohava que o Sr. Pernetta estava 
equivncado. Esse equilibrio se exigia para os conselhos -ou tribunaes 
deliberativo.$. Tanto, porém, fazia que fosse . um o representante do 
Estado ou onze, desde qu~ esse um tivesse o desempate entre operarl.os 
e patrões em .numero legal. 

O Sr. Pernetta diz que não, porque podia haver patrões ge.nerosu~ 
que votassem com os nperari·os. 

O Sr. Maurício de Lacerda diz que essas excepções eram milagres, 
e como a lei só regulava o geral e normal, ü que era de pr-ever seria 
o contrario. Achava que operarios e patrões em numero ' igual, como 
propunha o Sr. Pernetta, estavam os primeiros em minoria, püis o 
representante do Estad-o era repres·entante de um patrão - o Governo 
que tambem tinha operarios. 
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b Sr. Pe1-netta declara que, pelo seu projecto, estes óperàrru,,, 
fendo uma situação ,á parte, regulada, o Estado estaria isento de in-
teresse no julgar os casos do operariado privado. · 
· O Sr. Mauricio de Lacerda retruca que esse proj•ecto e es·sa idéa 
mesmo que fossem acceitos não privariam o Estado de ter operarias 
e, portanto, ser patrão. Os congressos operarias no Brasil sempre ha-
viam assim entendl.-do e bem assim era esse o motivo de protesto aqui 
e universal contra o Congresso de "\Vashington, ·em que os governos 
figuram como patrões; de on_de resulta _que .aquelle Congresso é 

ele evidente maioria patrona!. 
Accrescia que pela organização politica e economica actual o 

Estado era forçadamente, como fórma de direcção dos povos, uma 
emanação patronal caracterizada. Pensa•ndo assim o Sr. Pernetta estava 
mal orientado no caso. Quanto á composição da Junta pensava, pois, 
vencido nas preliminares conhecidas, que devia ser a do relator, obser-
vada, porém, a repc·esentação operaria dos dous sexos, como suggeriê! 
ü Sr. Penafiel. . . . 

Foi approvada por maioria a proposta do Relator, sendo a lettra ls, 
do n. I, acceita c'Om as referidas modificações. 

O Sr, Bezerra propõe, então, que a Commissão examine a conci-
líação e aJ'bitragem, lettra e, do n. I, cujas bases expõe. 

Pensava que a decisao devia ser facultativa e que· as especie!'i 
deviam ser examinadas por provocação dos inter·essados. Quanto ao 
que se refere, na sua proposta preHminar, ao Districto Federal, er:i 

isso uma especializaçao da lei. Nos Estados ppesuppunha um accôrúo 
para execução da mesma nesse ponto, creando orgãos locaes; si em 
muitos não havia secretarias do trabalho, sempre havia um secretario 
do governador ou presidente a quem pudesse ser af.fecto o .novo orgau. 

O Sr. Maurido de Lacerda propõe, para methodizar a votação, 
lfue se vá s·eriadame·nt.e examinando as diversas questões que envolve 
a questão geral : 

1 º deve ser faculta ti v.a ou obri•gatoria; 2•'. qual a sua composição; 
3º, quaes as •hases. 
As bases, acicrescenta, devem ser discutidas lettra á lettra uu 

impresso distribuído. 
O Sr. Pcnafi ~ l acha que, mesmo em obediencia :rn Regimento da 

Camara, deve-se com1eçar pt'lla segunda parte, que é onde ha materia 
constitudonal a indagar. 

O S1:. Maurício de La·cerda diz que contra isso nada tem a oppôr, 
mas que não acha · nenhum inconveniente haver na transposição 
que fez . . 

O Sr. José Lobo, acceita com o Relator a fórma divis·oria elo 
Sr. Mauricio. 

O Sr. Mauricio passa a expor como vota. Proouzéra em 1917 a 
conciliação e arbitragem obrigatorias. Fôra arrastado a esse projecto 
pelos acontecimentos de então. No Rio Grande uma grande gréve 
fôra solucionada pelo Presid,ente do Estado. 

Para quem ap·pellaram os operarios, diz o Sr. Penafiel. Para 
quem naquelle ann() appeilar·am os operarias, confirma o Sr. Mauric1u. 

A notavel imparcialidade de então havia dado ao Presidente au-
toridade para impôr aos rec,al.citrantes de qualquer lado a sua decisão, 
que foi acolhida e tudo apaziguou. 
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Em S. l-at1Io, porém, tendo a gréve tomado vulto e o Governo 
agido, como qualificára, a esse tempo, brutalmente, fôra pelo con-
flicto entre elle e os grevistas, transformado em contendor. 

Já se pensava, ·cansada a milicia estadual, invocar a tropa federal, 
para r·eprimir a gréve em crescendo sempre e activamente em cámpv, 
quando, estourando outras gréves de solidariedade no Rio . e outros 
centros de força f.ederal, ·o Governo e os patrões paulistas, abaiados 
pelas proporções, duração e rumo do conflicto, acceitaram a me-
diação da imprensa. 

O ·comité desta, reunido ·e acceito tambem pelos operarias, deu 
a sua decisão, tendo antes obtido, em confiança do que se affirmára: 
que o Governo garantiria a execução do aocôrdo por parte dos patrões, 
que eis operarios cessassem a Juta e voltassem pacificamente ao tra-
balho .. 

Mal obtido isso, porém, os patrões violaram systemticamente o 
aocôr·do: opentri-os foram por estes despedidos, _emquanto outros eram 
expulsos ou processados pelas autoridades, só servindo a gréve para 
as expulsões e prisões e para que algumas fabricas- elevassem -de 20 ºiº 
o valor bruto de suas mercadorias ·por terem promettido, sem aliás 
executar, elevar 20 ºIº o salario dos seus operarios, ganhando assim 
os 20 .ºIº que deixavam de subtrahir de seus lucros e os 20 ºIº que se 
multiplicavam nos que iam auferir. . 

Cumpre accrescentar que esses patrões -eram. na maioria, enri-
quecidos com a guerra, que assim resistiam a augmentar os salarios ele 
operarios, eram os mesmos antes do conflicto europeu e do s-eu modesto 
tempo de pe.que·nos industriaes. Esse fracasso é ·que lhe inspirára a 
reacção daquelle projecto. Ao menos com elle, que tão criticado fôra, 
na obrigatoriedade da ·ConciUação pelo Jornalista Azevedo Amaral, 
se conseguiria intimidar esses falcatrueiros da arbitragem e conci-
liação. Agora, porém, que se ia lançar um corpo de leis systemati-
zadas para garantir o direito proletario, não tiniha duvida em votar 
pela conciliação facultativa, mantend·O, porém, a obrigatoriedade da 

resolução arbitral provocada. 
O Sr. Penafiel expUca s·eu voto, de accôrào com o que lera no 

inicio das votações, e o Sr. Pernetta mantéIJJ. o que, nesse mesmo 
instante, dissera .quanto aos conselhos e tribunaes, e os demais mem-
bros da Commissão concordaram com ·O Refator e com o Sr. Maurício. 

Quanto á 2º parte (composição da Junta), aC-ha o Sr. Penafiel 
que ella deve ter duração limitada de dous annos, pensando o Re-
lator qul) deve d'tirar tres annos. O Sr. Ma~ricio, porém, ·entende que 
a Junta de Conciliação deve durar, quando muito, um anno, porque 

isso facilitaria a renovação pela escolha de .operarios em communhão 
com o meio e o tempo. · 

Quanto a Junta de Al'bitrngem, entende qhe só devia ser per-
manente si se quizesse, para o novo mundo de direitos e obrigações 
estabelecidas, crear os tri.bunaes industriaes: si se quizesse, porém, 
manter a arbitragem, então, em cada caso o tri>bunal devia ser com-
posto de elementos de confiança das partes em dissídio. Era isso da 
essencia do todo arbitramento. Assim, em cada caso, um conselllo 
de a'rbitragem. 

O Sr. Bezerra concorda. De caso a caso deve ser escolhido um 
conselho pr-oprio, e assim desdobra sua vroposta: .a concHiação tera 
a per<t11anencia de um anno, e a arbitragem- será movel. 
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O Sr. Pernetta acha que tanto a conciliação, como o salartu 
minimo deviam ser resolvidos por esses tribunaes ou conselhos. 

O Sr. Maurício diz que se deve primeiro creal-os; depois, á pru-
porção que se forem votando os titul-os da lei, attribuir-lhes as es-
pecies proprias. 

O Sr. Bezerra, já aqui, indaga sobre a Junta Consultiva do De-
partamento do ,Trabalho, que a Commissão não r egulara a esse re!>-
peito·, e si se devia dar mandato a seus membros de tres annos, de 
modo a adquirirem conhecimento technico das questões. 

O Sr. Mauricio, pelos motivos conh'ecidos, mostra que deve ser 
menos longo, de um anuo, o que é acceito . 

O Sr. Bezerra diz que os demais serão membros nr1tos. 
O Sr. Penafiel propõe uma medida intermediaria: aue parte da 

Junta seja permanente, de operarias e patrões, e parte temporaria. 
O Sr, Pernetta acha que isso quebra a uniformidade da · Junta 

Consultiva. · 
A Cornmissã·o acceita o mandato de um anno para · os e lei tos e a 

permanencia dos membros natos. • 
Sobre a proposta do Relator de sahirern os membros do Conselho 

de Conciliação e de Arbitragem da eleição indirecta da Junta Con-
sultiva, ·entende o Sr. Maurício que tanto os arbitros. que devem r e-
presentar o direito das partes, corno os representantes da conciliação, 
que devem representar sua confiança, de·viam provir directamente das 
classes lnteres.sadas, c-orn quem não faria mal ao Governo esse novo 
contacto. 

A Commissão acceitou a eleição directa. 
O Sr. Pernetta propõe o numero dos mesmos, que a Commissão 

acceita, estando nisso de accôrdo o Relator, seja de tres operarias 
p·or lres patroes ·e um representante do Estado. 

O Sr. Maurido votava por tres operarios, dous patrões e um re-
presentante do Estado, que tambem é patrão. 

O Sr. Pernetta pergunta corno se dará o desempat.~. 
O Sr. Maurício diz que não será pela generosidade do patrau 

de que fallára o Sr. Pernetta, nem pela isenção do Estado-patrão ao 
que ' o mesmo se referia, mas pe.Jo processo que consta elo proje.cto ql!l.e 
ap1'esentára em 1917; quando os a1~bitros cáem no empate, escolhem-se 
novos para dirimir a materia empatada. 

O Sr. Andrade Bezerra propõe a lettra a dessa parte elo seu es·· 
tudo, dispondo que só por provocação das partes o Consell~o de Arbi-

,tragem tome conh ecimento dos casos; e na conciliação por provocação 
·de uma dellas, parecendo-lhe que isto ~ta·va em ambos na natureza 
dàs coisas. A Commissão approva. · 

Quanto á lettra B. o Sr. Maurkio vota contra o desempate daclo 
ao representante do Es.tado. A Commis1são approva a mesma lettrd. 
Quanto á lettra C, o ' sr. Pernetta acha que poderão recorrer não só 
as associações com personalidade civil .. mas tambem o individuo. 

O Sr. Bezerra esclarece que o individuo noderá sempre recorrer, 
mas a associação sô tenào person.alid.ade civil. 

O Sr. Maurício acha que o individuo não deve recorrer smão por 
intermeclio de sua associação e que esta .náo deve ser a que tenha 
personalidade juridica, como exige o Relator, pois que isso é urna 
exigencia da lei commum para toda e qualquer associação poder de-
mandar em .iuizo: entende que as associações devem ter um novo 
reconhecimento legal, de ac·côrdo com o tratado oue reconheceu o 
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syndkalismo e com o espirita da nova lei; assim as associações que 
a lei deve referir são os syndicatos de classe, não eram só as asso-

ciações profission aes. 
O Sr. Bezerra diz que a lei facultará ao individuas isolados ou 

syndkatos de accôrdo com a lei em vigor. 
O Sr. Pernetta acha que devem r,eforir os associados e não os 

syndicatos, que representavam o perigo do syndicalisma socia'l. 
O Sr. Bezerra explica que são os syndicaitos profissio-naes da Iei 

Calmon de 1907. O Sr. Mauricio diz que são os do Tratado de 1!J1!) 
que, pelo momento social e pela lei que elaborava o Congresso, os 
syndicatos eram justamente aquelles, cuja vidoria o Sr. Pernetta qui-
zera inutilizar na palavra associados em Jogar de syndicados. 

A Commissão approva a lettrn C, com as modificações do Re-
lator suggeridas durante o debate. -

O Sr. José Lobo diz que a lettra C co.gitava de uma fórma de 
escolha de operarias e patrões na Junta Consultiva. Quanto ao pro-
cesso de e'leição o Relator dá voto a unidade, ao syndicato. O Sr. Pe-
nafiel preferia dizer: á associação. , 

A Commissào approva a proposta do Relator. As lettrns D e E são 
approvadas unanimemente. 

Adiantada a hora (17 horas) o Sr. Presidente levantou a sessão, 
cbnvoc-and·o nova reunião para o dia 24, ás 13 horas. 

A Commis-são i;eune-se hoje, ás 13 hot~s. 

ACTA DA REUNIÃO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1919 

Sob a presidencia do Sr. José· Lobo, tefido comparecido os Srs. 
Andrade Bezerra, Carlos Penafiel,' José l\:laria Tourinho, Mauricio de 
Lacerda, Dorval Porto e Augusto de Lima, reuniu-se esta Commissão. 

Foi lida e, sem ohservações, approvada a acta da reunião anterior. 
O Sr. Presidente declaroi,1 que a Commissão fôra convocada para 

proseguir no estudo do relatorio apresentado pelo Sr. Andrade Be-
zerra e annunciou a discussão do respedivo n. II (inspecção do tra-
balho). 

O Sr. Andrade Bezerra diz que tivera a idéa de aproveitar, no 
Districto Federal, a entidade já. eústente da organização do Depal'-
tamehto d·p Traba.Jho, o patrono elos operarias, e fazer da mesma uma 
inspecção composta, em Jogar clP. um, de tres ins-pectores, e cujo di-
rector seria o do Departamento do Trnba1ho. 

O Sr. Maurício d·e Lacerda havia suggerido, diz o Relato!', a idea 
de reunir ou consorciar os repre,sentantes o-perarios dos syndicatos á 
fiscalização. Isso era acceitavel, pois notaria seria a insufüciencia 
apenas de tres inspectores, para todo esse serviço, o que provocaria, 
de outro modo, excesso de funccionarios publicas. Assim, co·nciliando 
esse's dous aspectos da questão, com a collaboração elos op.erarios de 
syndicatos de classe, evitava-se, de um lado, ·um funcdonalimo exag-
geraclo, de outro provocava-se a intervenção _operaria na adminis-
tração do tra'balho. 

O Sr. Maurício ele Lacerda acha que esses tres fiscaes devem ter 
funcções que .não as dos operarfos e pergunta por. que tr.es. 

O Sr. José LÇ}bo ipda~a quaes seriam suas attribuições, 
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O Sr. Andrade Bezerra responde que para começar ficaria o pa-
trono do trabalho como coorde·nador dessa fiscalização para o Depar-
tamento do Trabalho. 

Esse patrono dns operarias seria um orgão exterior, a quem se 
dirigissem os fiscaes natos do trabalho (os operarios), quem verifi-
casse e applicasse as multas em cada caso oc·cor.rente. Devia-se deixar 
a questão das attribuições para regufar mais adean.te, no seu pro-
j ecto. Acceita um fiscal. 

O Sr. Penafiel suggere modificações: que na commissão d'os tres 
exista um inspector geral, como deve ser chamado, .em logar de pa-
trono. · 

O Sr. Bezerra observa que já não propõe mais os tres e sim um 
e que isso é questão de denominação. · 

O Sr. Penafiel pergunta e o Relator responde que o inspector a 
que se refere ou patrono é funccionario publico. 
· O Sr. Bezerra propõe, e a Commissão approva, que haverá um 
inspector que será o proprio superintendente ~e~sa fiscalização. 

Propõe, ainda o Sr. Andr.ade Bezerra .• a fiscalização directa em 
cada fabrica pelos operarios dos syndicatos. 

O Sr. Maurkio acha qu·e a lei deve decfarnr as mqlheres . com 
direito á essa funcção. 

O Relator propõe. que seja assim nas fabricas ou officinas onde 
houver mulheres; mas, observando o Sr. Ma.uricio que essa restricção 
não se justifica deante da igualdade entre operarios, sem distincção 
de sexo; para o uso dessa regalia ou direito, o Relator acceita a hi-
c'lusão das mulheres. sendo approvada sua proposta '"corü a obrigação 
da escolha dê mulheres", >quanto ·ao n. -II, reduzindo-se a um os insp·e-
ctores. · · ~ 

O Relator propõe a lettra A do n . Il. Ex.plica que garantirá o 
recurso da decisão do . inspector para o director . do Departamento 
do Trabalho. 

O Sr. Maurício propõe· que se accrescente leis e "regulamentos". 
Approvada essa letra, com o accrescimo, passa-se á lettra D. 
O Relator explica que a execução immedi ata .ou especifica dns 

contractos de trabalho é feita pefos proprios interessados, isto é, pelos 
fiscaes operarios. 

O Sr. Penafiel diz ·que o inspector só não poderá, com operaríos 
sem ·conhecimentos technicos, fazer a fiscalização quanto á hygiene e 
segurança do trabalho. Em toda parte· ·do mundo havia dons elementos 
indispensaveis a •essa fiscalização, e a ella imprescindíveis: ·O enge-
nheiro e o medico. Assim propunha que houvesse um inspector ge1-al, 
tendo sol~ suas ordens obrigatoriamente dous outros, um de carla es-
pecialidade citada. . 

O Sr. Bezerra diz que se devia aguardar essa proposta para o da 
fhese do Sr. Penafiel, quanto á condição do trabalho, onde, talvez, 
s·e examinando, com maior amplitude, o assumpto, o proprio propo-
nente de agora tivesse de dar a esses fiscae~ sua~ indeclinaYeis fun-
1cções. 

O Sr. Penafíel retruca que não se deve d,ar sinão alli essa desi-
gnação de cargos e funcções, pois ::r bem dizer cada these se referia, 
como a sua, ás condições de trabalho, n«m sendo mais que hygiene 
tambem as de repouso e horas de trabal'ho, de sorte que alli, no Da- · 
partamento do Trabalho, é que precisamente se devi:i çreiir e installçir 
cprn s11a!1 fi111c ções esses fi.m ccionafio~ do m~ls:mo, 
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O Sr. Bezerra diz que se devia ter, então, em mira a formação 
da Junta com esses especialistas. 

O Sr. Penafiel redar.gtiêque a Argentina assim fez e isso provocou 
protestos contra o próprio dire'Ctor d.e hy.giene, pois, realmente a 
funcção dessa Junta era muito div·ersa da fiscaJização, ella era apenas 
informativa, orgão interno, emquanto a outra era externa. 

O Relator observa ainda que assim f.ez para não complicar o novo 
mecanismo e evitar maiores despezas. 

O Sr. Penafiel insiste, dizendo que j.á ha muitos medicas e enge-
nheiros no departamento que vae ser o do Trabalho. Isso· simplifi-
cará muito a escoiha ou aproveitamento L\os mesmos. Devendo ser o 
inspector geral um funocionario especializado em questões obreiras 
e auxiliado por .dous outros especialistas que s.e communicariam com 
os fiscae·s dos syndicatos, s·eria a mão com os seus dedos. e os ope .. 
rarios ·eram esses dedos. · 

O Relator conf.irma que seu ponto de vista era pelo methodo mais 
simples: Assim propun)la um substitutivo que era deixar essa parte 
da organização te:chnica approvada, sob reserva, das alterações que 
v-tesse a propôr á these sobte hy·giene· e segurança do trabalho. 

O Sr. Pena.fiel diz que essa these proporá as medidas a respeito, 
mas não o pessoal que iria fiscalizal-as. Havia cousas crue só um com-
petente poderia averiguar; por ex.emplo, as pD'eir·as toxicas. Seria o 
mesmo, estabelecer uma lei do trabalho, fallando sobre hygie.ne e 
segurança, sem a, !nspectoria technica, que crear uma insp·ectoria 
escolar sem insp·ecção medica. 

O Reiator insiste em que essas medidas e funcções poderiam, 
pois, ser adoptad·as com maior amplitude. 

O Sr. José Lobo acha que todas essas medidas, quaesquer que 
sejam, estão compre:b.endidas na lettra A do n. II. 

0 Sr. Bezerra diz que até agora nª-g se especializou nenhum ti-
tulo da lei., · · 

O Sr. Penafiel diz que, a seguir o Relator, cahirá a Commissão 
em contradicçã.o, pois já nesse mesmo proi'ecto admittiu. especialistas 
como orgãos consultivos e não os quer como administrativos ou exe-
cutores capazes da opinião desses orgãos. 

O Sr. Maurício propõe ciue se fusion<o as duas propostas: um in-
spectos geral ·e dous Inspectores technicos. A Commissão acceità 
a fusão e approva essa modffi<:;ação ao n. II quanto aos inspectore·s, mo-
dificando assim seu primeiro voto. São approvadas sem discussão as 
lettras b, e· e d. 

Após a lettra d o Sr. Bezerra, relator, faz observações sobre a 
'inspecção nos Estados. . 

Diz qtie a superintendencia no Estado é necessaria porque esta-
beJ.ece orgãos de responsabilidade para commun'icação com o Depar-
tamento do Trabalho. Em todo caso é indispensarvel sempre um en-
tendimento para esse fim. 

O Sr. Penafiel diz que assim é preciso para funcções fiscalizadoras 
ao Departamento de S. P·aulo, que era só informativo. 

O Sr. José Lobo diz que já as tem. 
O Sr. Bezerra diz que tem quanto ás leis estaduaes; predsa que 

se lhe confira quanto ás federaes. 
O S1-. Penafiel diz que na Argentina esses de;pa.rtarp·e·ntos teem 

até agencias de collocação, 



- 376 -

O Sr. José Loho, accrescenta que o de S. Paulo puiblica me.h~ 
sa,lmente boletins com ma!o1s amplas informações /parn ooHoca.çã:o 
de üpe:rarios na lav·oura e na:s inldill'stria.s. 

O ,Sr. Pena·fiel diz manter, -de accôr·do com suas anteriores de-
clarações, sua·s restri•cções, pertinentes ao regimen federativo. Em 
todo caso para medidas de fospe·cção t:ole·rava-se ·a pl'Olposta. Have-
ria, entretanto, 'O r·ecurs:o, oorno cüm as in.spectnrias de segur·os., o 
de sub-.diepa;rtamento que essas j·á tinham . 

ü Sr. \13ezeTI'a diz que essas funcções tanto podiam collidir en-
tr·e :a União e os Estados, como .entre esses e os mun.icirpio.s, por is·so 
achava que era indispensav·el um entendii:mento p1iévi·o para boa nor-
ma d;o novio serviço federal. · 

ü Sr. P.enafiel diz que isso se irnpw1ha, tanto mais quanto Jª 
havia Esta·dos e até munidpfos que possuiam leis, decretos ou pos-
turas, sobre hy,gi,ene ~oru seguranç-a no tr~iba'.!iho. 
· A 1Commissã.o ap1prova -a parte f'inal ·d\O n. II. 

/Passando-se ª'º n. III, o Sir. Andrade Bezerra jus ti.fica a propos-
ta feita para que cioinünúe em vi,gür, quainito ao direito de assodação, 
a leJ. de 1907, reJ.ativa a syndicatos pr-ofi.ss-~01n a·es, driz que ·eJlla é a mais 
l~beral do mundo, mais que a dos lEstad.os U11iid"os mesmo, ten:d·o reu-
nidas todas ·as reivindicações, que1r de ol'dem gera:l ·quer tle ül'dem 
particular ·que formuladas ·peJ.os syrndiicatos de classe j·á estão na. lei 
actual, algumas ·mesmo que ainda se d:Iscutem no Congr.ess'º' Tra'ba-
lhis·ta de Washingto.n, .d,oze annos depois, e de.pois da guerra, e em 
face do actual mo'V:imento .sociaI. 

A•hi, •nes·s·a ·lei, estavam r .egulado·s o.s pontos essencia.es da con-
quista operaria 'quanto a~o· direito ídle associação e sua extensão, como 
todos os pontos de deta'1he a eiUes referentes. 

Nós temos theoricamente a rne1lihor lei crue é, tão avançada que 
só a isso deve não ter sido executada em um meio e em um movi-
mento s-ocial a1razados para e.Jla quando1 ·surgiu, pois não llhe c0ir-
.respondiam. A1gora devemo'S a1dloptaJ-a ·demon-strand·o, 1fo· preparo 
desse meio que n.osso ·esforço deve ser ·(!ductivo, guiar por hoa·s leis 
101s costumes em formação deve ser de cima .para ba.ix10. 

ü ST. fosié Lobo diz crue a di.fficu~dade é a nenhuma divulgação 
1d1essa lei cuja publicidade só encontra actualmente um volume da 
sy111ops•e parlamentar . . 

O Sr. :Bezerra diz que só introduz duas aiJ.terações peiquenas, na 
lei . Uma é ·quanto ao registr·o, 'OUtra quanto ao procurado·r. Acha 
que se deve estabe'l·ecer a obri,gação de todas as assioici-ações coope-
rativas ou synd'1caes se· reg.istrarem no D. T. As funcções do pro-

curado·r sã.o ·fisicaHza.dioras. Devem passar, entretanto, a.o .()iirecto:r do 
[). T. Desde .que ·o synd.icato se organiza pela 1ei 1907, se regis-
tra no Registrn d.e TituJio,s e Documento.s e remette outrn exemplar 
ao 1prncuradoT para v·eriificar ·se ·est·á de accôrclo com a l ei, se nãio 
acha nada em desaccôr-clo, passa1dios tre,s mezes sem qua1quer de:spa-
cho, con·sidera-se feito o registro; se ·aclha, propõ.e 'logo a co:rr.ecçã!º' · 
Succede, porém, .que, ou os synclicatos ·não man_dam -ou, se man-
dam, não têm ·resposta nunca do prncurador. Assim, propõe . que 
a remessa S·e faça ao D. T. Parece, á primeira vista, inconveniente 
ipor causa .da distancia, mas .a 1cl!emora seria pequena, '.sempre m·e-
nor de tres m ez·es, mesmo para o Amazonas. Acha ·que deve -o re-
g;istrn ser f.e.ito ·aqui na. Capital, por n~9 l11ereçerem conf.iança os 
D , T . 1ws 'Estados, · 
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O Sr. Penafiel propõe que se faÇa llos Estádos que r~metterão 
cópia. 

O Sr. Bezerra P'ergunta : e onde não existir iD . T. estadual'! 
ü ·sr. Pena.fiel diz que entáo é que a·l'li não haverá a necessida-

de da lei. 
O Sr. José Lobo insiste que a lei em confro.nto com a p.roposta 

·d:o Relator, .era, .c1omo elJ.e diss·e, muito acima dü inei.o, da·do is•s·c.. 
e que muitos não a conheci•am s.eria conven'ien-te não pro-seguir s·eir1 
sua requisição para ' que se pud.ess·e alte-ral-a de modo a _ tornai-a 
pratic·aveI. 

.O Sr. ·Pe·nafiel diz que no Rio Grande já ella existe em rudt-
mentc... Era agora precist1 leis que garantiss.em d·e modo e.f,fectnno 
o direito de associaçãoo . 

'Ü Sr. Jos.é Lobo está de accôTd·o, entemd:e que se deve armar 
melhor o operario. 

O Sr. Penafiel conclue que era predso que essa lei garantisse 
mais que t1oida·s as outras, esse , direi1to d·es.envnl:v•endo · o espirita 
as·s1ociativ10, s.obretud·o no op e•ra.rio rural, tão ·deBe d·esprovido, "ar-
mando" assim os op.erarios oo•mo diz o Sr. Jüs·é ILóhto1• 

O S:r. "Bezerra 1dliz que dispens·a dos emolumento•s o registro . 
Refere á ·oommissão que desse•s re1gistros têm sido cobrados ess·es 
emolumentO's co•mo se foss·em miéras so·oi.eida des "clivis, um .fun-
cdonario disso encarregado füe cU.ss.era ter ás vezes ·Cobrado de 
70$ a 80$000 . 

·suggere a i1sençãü de seH01s e o se1rviç'O gratuito. Se tivesse 
confiança na or.gm~dz,açã.o .doos ID. :T. estaidua ·e~ jpr:~;prnrfa se .:lx-
C'luisse n1li o registro de títulos, marid~ ardiivar, entretanto, ·no 
D. T. Federal ·e des•de que se ise·nta .de quaillquer ·emo;ioumento aHi 
não propõe o a-rchivo no D. T. Esta.dual. A r1emessa pó.d1e ser fe1i'ta 
p efo Gorr.eio. 

Attendendo á indicação ,d10 Sr. J.os.é LOibo, o Sr. Andra.cle Be-
zerra pro•põe !l a l()o·mrnissão apurava que ·s·ejam redi·g1das em arti-
go•s as p:mvitdencias já approvadas pela Commissão, publicadas em 
avulsos coniuntamente com a lei n. 1. 637, de 1907. 

O Sr. Penaifiel d;iz que concorda com as duas lembranças 
.die modificaçõeis d-o iRelatnr: ·a d·o procura.dor para d.irector do 
IJ). T. e a dio registro gratuito. Isso indiioa uma orie'lllaçâlo· ma•is 
segura, saihind10 da estreiteza d-as s·o.J.uções juridiicas para a .s·ocial. 
Acha .que assiim tem a Commissão da.do um gran.r'l1e psso. A Com-
mis·são approva, soib ·a r eserva do .St~. Jos·é IJoibó, as medidas con-
!iid1as na indicação do Relat·or quanto :;i•o n. ·III. 

Passa-se ao n. IV. sobre contra t0 00'l1le·ctiv.o de trabalho" 
.Q Sr. Bezerra, Relator, ·diz que ·a'lli não se reaNza uma veltha 

aspir:ação a'bsoluta do•s ·operarias, que não póde ser l·ogo adapta-
da, mas se reconhece n::i pa•rte .geral da lei essa modaHda1d;e de 
·C'O'lltrado. Entr.e as medidas de pr·otecção a eSise modo de oo;itracto 
estão: a fixação de editaes e a·s multas •para seu cumpr.imento. Acha 
que a fixação dispensa outras sülemni,d1aid.es . O ·o;pe-rario que sob 
ella trabalha ·adhere a todas ·e a cada uma. A foi decv.e estaibe·lecer 
como oibri-gaçã.o paira a ad1Jnfa.são quer nos s·ervioos por co-n~roacto 
(.claro •que admittido. j.á estal'á para .os por administração) have·r<á 
A o:brigaçã.p p~ f!d·ppt.ar IJ. f<?rµiª P·Q c9ntq1ct•o1 çp}lectivo !;! ,111i1s con-
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'dições das industrias parHoulares, p·or ex.empio, quanto a safari.o, 
horas, repouso, etc. 

O. Sr. Mamiici.o diz que se deve incluir principalment~ os 
. serviços arr:endados, as ·estradas de ·ferro e ouh~O's 1ransp!OTtes. . 

O iSr. Bezerra propõe a multa como sancçã'o co·ntra o operado 
indivi,dualmente ou syndicato. 

'Ü Sr. J.osé 'Lobo, diz que o cO'ntracto icoH.ectivo só póde provk 
d10 syndicato. 

O Sr. Beze:rra diz que contra ·esse até pt.opofi,a, se assim ·en-
tencle·sse a 'Üornmissão, sua dis:so1Jução caso vi!Dilass-em o c·ontracto. 

O Sr. íMaur.i.cio diz que issü ser.ia peior a emenda que o soneto, 
seria um instrumento de p.erseguições, ele al'Mtrio -e a aboliçãü vir-
tual do direito ·de associaçã10, pr.o.fissiünaI ou 1d1e classe .e uma pena 
dessa só poderia corresponder ao patrã,o que violasse o •Contracto, 
a da expr.op:riação. 

O Sr : José !Lolbo diz que tod!D' contracto, mesm·b de um grup·o 
de operarios, resolve-se num contracto inc1ivi1dlual e não co'1Iect'ivo. 
Diz que sempre 1que o operario isolado •OU C'D'11'juntamente em g:rupo, 
oontrada direcfamente .o ,s·erviço, o contracto é ind.ividual; sempre 
que ·COntracta in·diredamente, por inter.medio de •Syd'i.catos, O con-
tracto é conectivo. Não quer supp.11imir o contracto indi'V,idual, aclha 
que ·esse e ·O coHectivo 1d1evem ·coexistir simultaneamente. 

iO Sr. 1Augusto ele Lima ·diz que a entiid:a-de juriclica é que !N1e 
dá esse caracter . 

O Sr. Bezerra diz que ·esta1beleceu iC<ondi,ções. O opera rio st: 
syndi'cará para o contracto collectivo. Restringirá con.tractos 
collectivos de mod!O' 1que a definição 1lt!o Sr. Jns,é iLoibo não ta'.I:, 

pois, não Hra nem põe os mesmos n1os syndkat·o·s. . 
.O Sr. fosé Lobo diz que '.isso resulta da definição. 
O Sr. Bez·e<rra diz que ·o contracto collectivo que visár;ii é o 

chamad·o pe.Jos allemães "oontracto tarMari10" . IÜ patrão offerece e 
os operarios . como que adherem em massa. No contradJ01 .feito com 

o syn di.cato, p·ensa que esse .d1eve ter pod·eres especiae,c; para .a,ssi rn con-
-tractar. · 

O Sr. 'Mau'ricio vota pela formula coHectiv.a através do syn-
dicato. 

O Sr. Augusto de Lima VIDta ipe1o contmcto coUedivo, que e 
distincto .cJa p'luraJi.dad.e de contractantes, que não é c·o·ntract-o col-
lectivo ". Acha 1que a forri:mla adoptada v·ae 'Ser mais uma incuTsã,o 
1d1a commissã:o nos .domínios actuaes do qkeito oommum pT.ivacI10 
ou publico em materia eori.tractua1; vae ser urna innovaçã,o on.:e a 
responsalbüi1dade -é s<O!idaria. Acceita, pol'ém, a formula . 

O 1Sr. Bezerra priopõe a multa, que se1ná de um por cento, is.t-o 
é, quem gimha mais paga mais, .isso quand·o fôr contar o opera'rlo, 
contra ·o syndica.to ·é total, devendo responid·eT .oom seu pat-rlrno-
nio. Quando o patrimoni:o não ·é sufficiente, por ex,emplo, ·500$, de 
multa, · 300$, para o patrirnonfo 1clio syndicato e 200$, para ·os ope-
rari-os pelos safarios restantes ind.ividuaes; embora pa;recesse ·ex-
tra111ho que propuz.esse multa, acha que to·do CJO'ntracto deve ser ga-
rantido por sancções reciprocas. 

O :Sr . • Manricio é cc.rntríJ. a !Tiult;i e íJ. ·fórrn ;i de Jiinça l-a ao 
~yndicato , ·· · 



O Sr . José Lobo diz que a app,r-0va e iria mesmo até a d4s·so-
lução. 

O Sr. Bezerra diz que ·O pr1oiducto das multas será applica.d!O 
em .escolas operarias, de preferenda as :d1os syndicados . 

O Sr. Maurióo ·diZ •que se devem instituk caixas es·pecrnes com 
esse objectivo so'b a :fiscalização dos prio'Prios op·erarios. 

O S:r. Penafiel diz que trará na sessão seguinte um Vüho' ·mais 
medita._do por escripto. Acceita o contracto, nã·o adnlitte ·qualquer 
irresponsahHi1dlade, quer .c-oHectiva, quer individual, mas ·como 
teme a incursão de que . havia pouoo fa1lára o Sr. Augusfo c1e Lima, 
nos estatutos basicos do noss"O codig.o e da Constituiçã·o e como 
aclha que outro 1qualq1rnr methodo menos :brusoo de passagem de um 
regímen para outro ·seria preferivel, tra·riá o seu v·oto rfundamen.fa.do 
com calma . Acha que é um direito o de associação. Hav·erá outra 
rnimeira irl!e garantil-10 ... 

O Sr. !Bezerra ·diz que es:se d1kei.1Jo. é faoultativo: o operario 
póde contractrnr, •O •que em sy.n\dii.cato, que 11ão. 

O 'Sr. .José Lobo repete que syncU.cando-·se ·é uma arma que 
possúe para se de.fender no oontractair. 

O Sr. Augusto de Li.Jna diz que os contractJo.s sã-o obrigaçõ·es 
redprocas, logo deve haver ·a · coacção recip!roca, assim vota pela 
multa, 1d·esde que o pafrão é tambem attingido. 

_O Sr. Tourinho vota pela multa. IE', oom ·essas modificações 
so'bre o caracter do contra.elo c-oilectivo, adaptado pela Oommissão 
o n. IV ·da indicaçã.o d10 Refator, S!r. Bezerra . 

Finalmente, votou-se o n. V, em que •o Refator propõe · a iden-
Hficação elos operafi.os nas .fabrica .5, cumo medida 1dle segurança. 
Essa medida eUe a colhe:ra entre •Observações de pess·oas a par da 
activi.dade •industria] e muito autorizadas: ella em uma dupfa g·a-
rantia: para •OS p·atrões e ·pa·ra os ope.rarios o,rfdlei.ros, deixando jus-

tamente a d•esc01bérto o ponto fraco que eram! os -0perarii·os anair-
ohistas. 

O Sr. Maurício c1ombate lon.ga ·e d.etidamente essa medí,d:a e u 
Sr. Andrade Bezerra responde que realmente -os fundamentos 
adduúdos peJ.o Sr . IJ'vlam,icio têm um .g;rande pes·o . A·cc·r·esce mais 
que a lei .é federal, uma lei .d.e organização do traibafüo, q:ue só deve 
regular ·obrigações de ordem sygnalatica, como ·diz o ISr. A·ugusto 
de Lima. creando direi.tos e obrigações, no terreno substantiv<o por-
tanto. Essa medida tão -impopular, anti-libe,r.aJ, ·é ma.is regufamen-
tar, e um detalhe·, dispensav·el ·ou aberrante ·düs pdncipios ge:raes 
,a.a lei. Conv.ém, pois, deixal-a corno lemibr.ança ·n.o s·eu parecer, nã•o 
devend·o :ser compendiada na lei , par·a que o •Governo a ponha en.-
tãJo no ReguJ.amento . · 

<O Sr. P.enafiel, se man~fe.sta de pleno aocôrd.o ciom o S.r. Mauri-
do, salvo nos fundamentos: E' contra a idenHficação, p·orque eHa 
fere a ·dign•i.dade humana. 

O Sr. Augusto dP. Lima acha aue na IJi.b e ra~i ;à.ade de c·ontra ctar 
assiste ao patrão ·O direito de invest.iga.r os precedentes do 1rnperario, 
de que a identificaçâ>o é um m eio. entretanto dev.j.do á irritaçã-p rme 
póid1e produzir .:._ A' inopporturnid.adr. . diz o .Sr. Bezerra ....:..__ vota 
c•ontra, . conclue o Sr. Augusto· de Lima, pell'sando que a sua não 
inclusã.o não inutiliza aquella liberdade patrnnal . 

O Sr. .José Lobo. 1ambem vota com o Sr . Maurício pora.ue, eJ.a-
l:>orando a 1Coromissão projecto de lei organizando o tralJ:n.1.J:ho, em 
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lim per.iodo de tifo gi~an.de RgHação, rnerlidas como ~ proposta des-
fi.gurariam os elevad·os intuitos rque presidem a esta elaboração, e 
de que dava exemplo fr1isante o pr·opr.io Sr. Andra•de Bez•er·ra, s.em-
pre tão esforça1d10 de.fe.nsor .do sintel'esses e •dir·eitos 01perarios. 

Além diss'O, a rej.eição em nada pre1judioaria os interesses dros 
patrões, po·rque •estes saberi-am rodear a escolha ·do ·operario ldras 
necessarias ·garantias. 

A Gommissáo reje~tou o n. V. 
O Sr. J.os·é Loho. dedarou ·que, antes .d.e encerritr a sessão, pe-

dia pe·rmissão para ·l <j mbrar ao Sr. Relat.'Or a necess'.ida·de de rn-
cluir entre os d.ispo-sHivos s-obre contr·ado col'lectiv-o de trabalho 
um em que .se ·ex.press·em as c-ondiçõ.e·s do mesmo trabalho, quer 
auanto ás horas, ·quer qua·nt.o 1ao sala.r.io. etc . , et·c., não as deixa n·do 
tãio• sómente nas taibeU~s p.or ventura aiff.ixadas na·s fabricas. 

O Sr. Andrade Bezerra diz •que . chega;r:emos realmente a essas 
mediida:s. mas que ellas estarão 11'0 reg.ul.amento do ~ralbalrho em geral 
(individual) em uma regulamentaçã.o da greve, etc. · · 

O Sr. Ma·urido acha ·aue ess·as condições dev·em c·onstar 1d.a ij.ei 
sobre o contracto ·cro.Jlectivo.. ·importand·o essa inobservancia ou 
omissão em nullidade do mesmo com pena para -o patrã.o, além da 
que lhe tocar pela infracçã·o dos d'is-piorsitiV'Os especiaes da lei sobre 
cada um das con:drições infrin.gid·as; quanto á gréve a oh a que· . nào 
se deve pensar em r egul-amentações para ella. 

Ficou oonC'luido assim ·O. estudo preliminar do relatado !Be-
zerra. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pr·esidente levantou a sessão, 
ficando de CJO•nvocar nova reunião •opp·ortuna'!nentr. 

ACTA [)A SIES!SÃO IDA .QQMiMISSÃO. RIEAUZADA E'M 30 DiE DE-
ZEMBRO IDE 1919 

Sob a presidencia do Sir . José Lobo, presen les os Srs . Carla~ 
Pennafiel, .foão Perneta, Nicanor Nascimento, Maurício d·e Lac·erda, 
Dorval iPürto. José Augusto, Andrade Bezerra, Augusto de Lima e 
J•orsé Maria T·ouririho, esteve reun•ida esta Oomm.rissão. i))epois de 
li da e ap·pl'·@vada a acta da sessão anterior ,o Sr. José Lobo pediu 
a palavra, para fazer as seguites cons.i.cJe·rações: 

"Pedi a p:resença dos meus compan:heir-os da Gommissã•o de 
Legislação Social, nesta r'·euniã.o, para ence·rra:ment•o ·d·os noss1o•s 
trnbalhos. · ' 

A despeito da crtitica formulada pelos scepticos, pessimistas · e 
pelos que redamavam sofoÇões apressadas, 'ª v.erdade é que f,or.am 
longas e fructu:osas as nossas jonrnJd•as durante o anrno· p·arlamentar 
que finda, e eu nfo ,faria ·obra ·de i·nteir'a justiÇa aos membr.os desta 
Commissão ·se· nãü assigna'1asse tal facto . · 

:Nã-o oonclui·mos os estud·os ·de todos 101s 1'elato1rios parciaes rc~ 
ferentes ás div·fü'sas ;materias, di1strirbuidas de a.ccô•rrdo com as 
oonc'lusões .a.o Tratado de Paz, o que nã·o é para se extranhar, dada 
a ·natur·eza c·omp•lexa .91a reforma cuja elaboração nos foi con;ffad,a, 
cuja ma.gnitude e imp()rtancia são de incontestavel evidencia, 
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Entre os diversos factoSI que contrihtüram para aggravar as 
difficuldad.e·s naturaes do as·sumpto, cumpre assi·g.nalar a falta de 
dados estatísticos, indispensaveis ao estudo e soluçã10• das questões, 
re>ferentes ao safaria .e ·dura,ção do trabalho, de que é r·elator o Sr. 
Mauricio de Lacerda. . 

Pedidas aos Govern<0s dos Estados e 'ªº da Republica, po•r in-
ternrndi10 1d.os respectivos rninisteri<0s, no indcfo dos nossos trnba-
lhos annuaes, só f.oram fonrncildos por tres Estados e essas mesmo 
com grande den>:ora, a•o passo que nenhum dos min.iste·rios da Re-
publica remetteu a mínima informaçã.o á•cerca dessa ma·teria,_ quan-
to aos o•perari-os que trabalham nos departamentos subord.i·nados a 
cad.a . um dos m esm·os ministerios. 

Entretánto, cumpre con·s.ignar a1qui que o-; refatorios e traba-
lh1o•s apre.se•n.tados pelos Sr.s. João .Pernetta, Carlos IPena·fiel e An-
,dJrade Bezerra; recommend.am a al1a competencia de seus autores, e 
p ela sua fÓ'rma como pelo ·espiritoo liberal das conclusões por e1les 
aconselhadas, podem .soffrer conf.rontos com trrnbalho·s similares já 
realizaçl_os nas mais . adeanfa.das naçõe•s. · 

A Commiissão, em reuniões consecutivas, tres e quatro veze~, 
ptG!r semana, 1d1urante varia·s horas, estudou detida e cuida.dosa.men-
te as modificações dia lei sobre accidentes no trabalho, que foi r e-
fundida em üm novo projccto, que ·consigna medidas felizes que 
exercem bene,f1i1ca influencia soibre' o systema geral de organização 
legal do traballho . 

Destacarei, entr·e outras e pa·ra exe1n.plifi'Íar, as relativas ás 
moJ.estias profissionaes, ás oo·ncausas, as de caracter processual, ou-
torgando aos o.perarins mai.ores facilidades e gara:ntias mais soli-
das na liquidação dos acci.dentes, e p.or fim a que definindo, paim 

os f.ins e ef.feitos da lei, o que seja operario, ooHocou sob .o imp·erio e 
amparo d.eHa todos os que exercem actividaid·e na in·dustria e no 
c-ommerci.o, ampliando a'lém disso a esphera da 1'ei no tocante aos 
trabafüos agric1ofas. 

A situação da mulhei-, dos menores e cr·eanç•as, foi encarada ~ 
resolv<ida, j-á sob o ponto ,d,e vista do trabalho, j1á s.ob os da instru-
cção p!rimada e ensino pTof.issi0on·al, sob inifl.ux10• .de criterio eleva-
do, e de inspirações de cari111hos·a humani·dad·e, que honram a cul-
tura dos que contribuíram para elalboração dessa parte da reforma. 

Estudamos ainda as m e1diidas atl!inentes ao departamento do tra-
balho. aos syndiocatos pr:o1fi·ssi,ona"es, contracto coHectiv-0 do traba-
lho, juntas de con,c.iliação e a1,bitrage111, matell"iia complexa e impor-
tant1ssima confiada á competencia elo Sr. Andrad e Bezerra . . 

·Por fim, .examinamos, discutimos e vot.a.mos, até o art. 5º rn-
clusiv·e, as condusões formuladas e fundamenta,d.as, !l'm interessan-
tissimo trabaliho s-0>bre a h ygiene e s·egurança ·do traiba'lho, pelo Sr . 
Ca'rlos Penna.fiel. 

Quando presidi nossa primeira reunião a1nnual, affirmei que eu 
encarava e ·esperava os resulta.dos (uturos dos nossos tra:trnlhos, com · 
um si'i.·o optimismo. 

A vossa colla:boraçã·o, o esp-irito liberal que a guiou e o senti-
mento de patriotismo au-e a ins'Pirou, não desmentiram, ao co•ntra-
rio, ronfirmaram aquellas previsões . 

Eu r endo por isso as melhores homenagens aos dignos ciompa-
n1hekos de Commissão, agrad·eço a so'1icitude com que acudiram ás 
convocações que fiz e - che~ado~ ao fim d·o . aro11:0 - JQr_muLo vo-
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tós sinceros pefa folicidade pess"Oal de cada um, d·es·ejan!l!o ·que o 
periüelo ·de férias parlamentares pe1·mitta repouso que os reconduza 
f·ortes e s•a;dfos, a.u·s futuros lahores da Commissão, de modo a poder-
mos ulti·mar sem d·emnra, a tareifa impürtantissima que nos foi coil-
r.1.aúa. ,, .. 

·ConC'luidas estas palav1ms, fia'Uou o Sr. Nicanor Nas·cimento 
que, d1sse, apezar de ser um .d1os menos assidu os'O que para o anno 
pretend·e'l'ia não ise désse, visto a .ces-saçã'O .dos motivos de ausencia des-
te, queria render homena.gem ao eSip.irito ,d,e direcção, altamente 
liberal, .des•prendi·do de preconoe1itos, oom que o Sr. Pr·esidente 
da Commissão, ro·n11Pe1ndo conveni:enoias \pa'l•Hdarias e coHooandio 
seu co·raçã·o a serviçio• inteiro da obra de legis'lação s:ocial, com-
m.ungára .com as idéa·s mais avanç·adas -sul'gidas .em seu sefo. iPe-
.diia, assim, para o Dep.utado de cujo tacto, inteHigencia e cuitura de-
pen.deram os -bons tr:ahalhos daquelle anuo, um voto de intenso 
louvio·r. 

A Commissã.o acceita, unanimemente, a proposta do Sr. Nica-
nor Nascimento, tendo o Sr. J·osé Lobo, agradecendo, aproveitad·o 
o ensejo para no que esse Deputa1d10 referira .de sua altitude . em 

faoe das exi.gencias partidarias, deC'larar que µesse particular re:ee-
bera s·empre da alta direcção ,do seu partido, em -S. Pulo, a mais 
am'P'la liiberd.ade de .acção naqneHa Co1mnüssãü. 

Em seguida pediu a palavra o Sr. IMauriciio• 1d'e •Lacerda, di-
zen·do que pedia se tornasse extensivo ü fouvor aos S-rs. ReJ.atore~, 
ele .cuj.os traba.J.hos destacou o do Sr. ·P·ennafiel, sobre hygiene e se-
gurança no trabalhto•, hem como se tornas•se extensivo ao secretario 
peJo trabalho meticuloso de actas· que fiz.era, aproveitava a oppor-
tunidade para ra.tificar o que d.isseira o Sr. Jos•é Lobo so:bre o des-
caso 1d10 Governo F•edera'.l e da ma:ior ·parte d1o·s Estados, no que fo-
ram imitadO·s pelas a·ss·ociações patr·onaes, pe1'o pedido de i·nforma-
ções da Commis·sfo. 'Só tr·es governos estadua,es: os de Minas, :Pará 
e São P.aulo,' haviam respondido e, ·embio·ra .com \boa vontade, com 
consideravel se bem 1que j:nstificada ,d1emora. 

As informações de S. Paulo eram as mais completas ;I as do 
Par!á de.fiidentes e as de Minas, deficientes e ·COntradictorias pefo 
que vira, pois indo a Juiz de Fó1ra, pôde •Observar que ahi o serviço 
e de 11 hnras ,ddarias - das 6 da manhã ás 5 da tard.e, com apenas 
40 minutos paTa almo ço e 114 de hora para o café. Esse regfanen é 
app'licavel a homens, mulhe·res e íne·nores de menos de 14 annos, 
quasi todos com p.a.uco nrnis de 1 O annos. Fazem ainda esses op·e-
rarios: homeins ·e mulheres, aduH101s e menores ou crean·ças mesmo, 

' serões ·que se p '.ro'1onga1m, para os primeirns até 112 noite, ou sejam 
18 horas por dia, e para o·s se.gudos, até 9 horas ou sejam 1'5 h-0:r.as 
dor .dia! 

PergunMra a .ddver·sas dessas creanças que .fazem traibafüos 'de 
adolescentes, se s·aib>iam lêT e nenhuma sabia lêr nem .escrever, por-
que ... 'º traha:lho não dava tempo nem de comer. C1omiam muitas 
em latas exp·dstas a chuva e :io sól na sua re.feição, de aspecto de-
testavel, com os r-o.sti-nho5 desfigurados pelo cansaço. ' 

Dis·s·er·a-llhe o mestre d·a fabrica que o reg.imen aUi era aquelle, 
sem turmas de 1revezamento, pela falta de braços. 

Outras pessoas de c1omiideração no J.ogar informaram-lhe que 
aquelle regímen era o d1e todas as fabricas de Minas, sendo o das 
i'nglezas ainda ma•is duro e exigente . 
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O D.eputado fluminense diz que o estabelecimento que visitára 
era a!iiás presidi.do por um industrial humanitario, o .Sr. Masca-
renhas. 

O mercado de tralha-lho e i.t falta de sancção le·gal é . 1que de•ter-
minavam esse d·escalabro cont·ra a saude .do operario e da creança na-
queHa adeantada cidade. 

Esse episodio servia para demonstrar a carencia de estati.s1ica 
e informações precisas em que se encontrava ·e igualmente a de .leis 
o·perari.as no Brasil. Essas .i·nformações o Go·verno Federal não dern 
nem sobre seu .op·erariado, ·que 1d1i:rá sübre o pl"ivado, que deixárà 
sem o De.parta·me•nto 1d10 Traballho, que, creado ha um anno, o Go'Ver-
no até hoj e não .insta1lára, o que privava de apr.eciave-1 ,subsidio a 
Com missão legislaüva . 

As a ssociações ·Otp·eTarfas poucas informaram e, das ipatr.ona•es, 
nen•huma déra !á Commissão conlfiança de se pre101ccupar com eHa, 
des.prezo •que não tinha remedio de~de que o GoV'e:rno Fe:dieral ··era 
o primeiro ·a nã-o da·r resposta, mantendo operados com safarias 
mesquinhos e menores em serv.iç•rns de adulto::. para :vagar menos, 
como no Arsena•l de Guerra. 

Coincidira, entretanto, :atrà'V'és tantos obices, o seu estudo, que 
só deixára ,d1e entregar por obedecer ao Presidente da Commissão 
que puzera em ultimo Jogar seü relatorio; ficand•o• a 1Commissã·o •em 
principio do traba'l:ho do ISr. Carlos Pennafie1 e com .o do Sr. .A!ll· 
dr.ade Bezerra ainda a considera·r em .d·elfinitivo. Ia, porém, nas 
férias, reme1ter á Imprensa 'Nacoiona•l os originaes, de mo·do a ter 
em maio o praz·er de submettel-o a seus c·olle:gas. 

Ac.redifava, porém, que a ol'ientaçfo poHtic.a que d eixá0ra pru-
denteme·nte seu trabalho para ultimo, im1mnha desde logo, antes de 
se sepaTa,:r·em, um voto pr.e.Jimina•r, afim de evitar que á sombTa das 
d·eoisões . retroga.das do ·Co•ngresso de Wasihington prudiessem l() S ope-
rarios peolo espiritq r eaccionario ·que montava até a superlfici•e do 
Governo, sel'em despidos das oito hio1ras ide trabalho .e outra•s conces-
sões que ou p·ela acção ·directa ou, sempre como effeito embora re-
moto desta pela vontade ,d1os patrões, iam cons·eguind·o .. 

Em seu trahallho admittira o max1imo de o.ito hoTas de trabalho 
diario, ·além de outros pontos que. na sessáo fütura a Gommissão de-
LJJeran a. l' I'Cpunha .desde logo, porém, ·que ·a 'Comm,issã-o votasse 
s·e acceitava ou nã·o 0esse limifo. 

A Co:mmissão, · unanimemente, acceitou . 
O Sr . Nicano.r Nas CJi.mento pediu que nas férias parlamenta·res 

o secr etario da Commissã·o :lhe facultasse o ·exame 1d1e todos os do-
cumentos ne•cessa.rfos á co'ndusão de sua these s•o1br.e se.guro operaria. 

O Sr . Presidente, dizendo que naquelle periodo estaria o se-
cr·etario Sr . P adil1ha sempre ás ordens dos S.rs. membros da Com-
missão 'Para inf.ormações ·e ·encaminhamento de ·se.us trabalihos, 
susp en1d1eu em s·egtüda a ultima sessão do aimo realizada pela Com-
missão de L e.gislação Soda:], da Gamara dos Deputad·o·s. 

Nada mais havendo a · tratar foi encerrada a sessão. 
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AGIA DIA R'EUNIÃO EFIFIECTUAJDA A 28 DE MAIO IDE 1920 

Sob a presidencia do Sr. José Lobo e pres·entes os Srs. Augusto 
de Lima, José Maria, .João P·ernetta, Carlos P.enafiel, Andrade Bezerra 
e Maurido -de Lacerda, reuniu~se a Oommissão. 

Lida e approvad·a a acta da reunião de 24 do corrente o Sr . .José 
Lobo usou da pabvra e diss·e o s·eguinte: 

"Minhas primeiras palavras são de cordiaes saudações aos co111-
panheiros que hoje se reunem de novo p·ará os labores da Commissão 
Especial de Legislação Social, animados pela firme resolução de con-
tribuirem esforçadamente para a organização legal do trabalho em 
noss·a patria, inspirados pelas necessidades e interesses nacionaes e 
guiad.os po1; \1m liberaliosmo sadio. 

Nos termos da convo·cação feita, devemos proseguir na discussão 
e votação do relatorio e conclusões que o Sr. Carlos Penafiel apre-
sentou sobre H1miene e Segul'diiça do Trabalho, do . art. 6º em deantc, 
visto esta Commissão j á se haver pronunciado sobre os cinco ante-
riores em a penultima reuniã.o, de 1919. Não será justo, porém, que o 
façamos sem primeiro tomarnios na d·evida .\:onsideração - na parte 
relativa á materia cujo estudo esrpecial nos foi confiado - a men-
sagem que o Sr. Presidente da Republica · apresentou ao Congresso 
Nacional a 3 do corrente. , 

E' esse um encargo. de que desobrigamos com legitimo prazer, 
attendendo não só ao excep·cional valor daqu~lle documento poli-
tico, bem como ao dever de congregarmos os nossos esforços com os dei 
Poder Executivo para problemas que caracterizam a situação actual 
do paiz. 

A mensagem assi.gnala eles d.e logo que "val' ios actos legis lativos e 
executivos, praticados de accôl'do com o desenvolvimento e iml)or-
lancia que nossas indusil'ias attigiram, coÍnPl'·Ovarn a preoccupaçãiJ 
dos podaes publicas no tocante á assistencia devida aos tl'aballwdores 
fabris, e manifesta a certeza de que apl"oveitaremo.ç a pl'esente sessão 
legislativa para · andamento dos pl'ojectos que so/Jre tão importanle 
materia temos em mão, cansa.ar.ando e desenvolvendo os TJrincipios 
acceitos pela Conferencia de Washington, de cujas decisões· destacou 
as principaes, concluindo pol' salientar que essa Conf.erencia ma-
festou o desej.o de serem taes decisões inserias na legislação de todas 
qs nações industl'iaes". 

Occupando-se de modo particular da legislação patria sobre ac-
cidentes no trabalho a mensage.in assignala a·inda "que os ens ina-
mentos da pratica estão indicando a necessidade de uma revisão in1-
mediata no sentido de pl'ovel' a certas deficiencia .. ç e introduzir-lhe 

. no texto as modificações exigidas pelas ultimas convençõ.es da Con-
ferencia de Washington", e faz sentir que, além de outros pont,os u: 
e.studar opporilmamente, "talvez convi.esse substituir TJelo cal)ital a 
base da indemnização estabe lecida sobre a renda. assegurar mais ef-
f icienteniente o trabalho agrícola, estender o ris e.o l)J'Of issfonal ás 
demais industrias exclui das da lei actual, e, finalmente, prescrever 
normas mais exp licitas em relação, ao sequro . assmilpto esse a cargo 
de uma Commissão Consultiva", instituida pelo dec!'eto n. 13.573, de 
9 de Abril do mrno passado". · · 

Folgamos sinceramente em constatar o inteiro aocôrdo d·e vistas, 
nesse p·articular, existente entr·e f!S sug.gestões, conselho e affirmativas 
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da mensagem e os resultados cons·eguidos nos trabalhos já raliz.ados 
pela Commissão que eu tenho a honra d·e presiidir. · 

Esta Commissãü j•á procedeu, na realidade, a cuidadosa revisão 
na lei l!· 3.724, de 1919, visando remediar as faltas apontadas pela 
pratica e procurando cunsignar novos dispositivos que regulem e ga-
rantam os mais importantes aspectos dos accidentes no trabaJho, rea-
lizando para isso oito longas reuniões, consagradas a exame demorado 
e amplo debate das questões. 

Assim é que lembraremos, por exemplo, que a Commissão: 
a) regulou exrpressamente não só a questão relativa a ·causa e 

crmcaus·a da mort.e, ou da p.erda da capacidade para o trabalho, como 
a referente ás molestias profissionaes; 

b) por meio de uma melhor definição do que - para os e.ffeitos 
da lei - seja operaria - estendeu os benefi.cios e garantias do risco 
profissional 'ª todas as fórmas da actividade appJicada á industria, 
abrangendo expressamente o commercio e instituições annexas, e, bem 
assim, o trabalho agrícola realizado em estabelecimentos. que empre-
guem em seu serviço mais de dez pessoas, substituindo por essa fórma 
o criterio restrictivo do emprego de motor inanimado, constante da 
parte final do art. 3º da lei vigente; 

c) supprimiu - no tocante ao' valor da indemnização - o li-
mite maximo de "dolls contos e qllail'ocentos mil réis annuaes, e tomou 
por base o salario diario, pernebido pela victima até a data do acci-
dente, multiplicando-o, para chegar ao salario annual, por 365, e não 
mais por 300, modificando, assim, os arts. 6º e 16 da citada lei; 

d) introduziu no projecto novas providencias, umas de caracter 
medico-legal, e particularmente oom _ref.ere•ncia ,aos casos de aggr&-
vação ou attenuação no estado da victima; outras, assegurando mais 
ef.ficientemente a immediata pr.estação de soccorros a eHa devidos; 
outras ainda, regulando de maneira mais adequada o logar, a d·ata e 
a fórma de pagament0 da indemnização e das diarias devidas ás vi-
ctimas, quer esse pagamento se haja de fazer ás proprias victimas, 
quer aos succ·essores, desta em caso de morte; 

e) tambem supprimiu a disposição do art: 27, que aos herdeiros 
da victima estrangeira só conc.edia indemnização quando residentes 
em territorio nacional, por occasião de accidente. _ 

f) reformou sensivelmente a parte processual, visando facilitar 
liquidação mais rapida e segura da indemnização, concedendo ise.nção 
do pagamento de custas judiciaes ao operaria, a quem assegurou, de 
lliodo expresso, as·sistencia e representação judiciaes tambem gra-
tuitas. 

Em traços largos, são essas modificações que me nccorrem citar, 
tratando da revisão na lei sobre accidentes no trabalho. · 

Passando-se ás proV'idencias contidas nas decisões da Conferencia 
de Washington, verifica-se tambem - .iá quanto "a llm systema asse-
cllratorio de fiscalização efficaz e de llm serviço pllblico de hygiene 
do trabalho, já qllanto ao trab.alho da mulher e dos menores, já com 
referencia á. sitllação das cr.eanças" e · ás medidas reclamadas pela grn-
videz, parto, amamentação e sllas consequencias - que esta, Corn-
missão, antes mesmo de proferidas em Washington aquellas decisões, 
já se havia pronuncia.do com superior elevação,_ após detido e cuida-
doso estudo, brilhante , e proveitosa discussão, fazendo nos ponlos 
principaes obra mais completa. · 
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1 õ) QUANTO AO ÉSTABELECIMEN1JO DE UM SYSTEMA DE EFFICAZ FISCA-
LIZAÇÃO DO TRABALHO - o relatorio e conclusões do Sr. Andrade Bez·erra 
sobr.e "Protecção legal do trabalho em geral'', já estudados e votados 
por esta Commissão, comprehendendo, além dos titulos sobr·e "direiio 
·e fúrmas de associação ·e "contracto C·ollectivo de trabalho''. um sobre 
"Departamento do Trabalh·o". A resp·eito _ deste ultimo, oHereceu o 
Sr. J\,ndrade Bezerra aiccrescimos á lei res·pctiva e disposições novas 
creando e regulando: g) a "Junta Consultiva do Trabalho": h) Con-
selhos de conciliação e arbitramento"_: i) "Boletim e dados e in.formu-
ções sobre o trubalho; j) a "[nspecção do Trabalho ", com orgãos e 
funcções indispensaveis á efific·acia da .fisçalização, processada syste-
matfoa e regularmente. 

2º) "QUANTO A' CRIAÇÃO DE UM SERVI.ÇOPUBLICO DE HYGIENE DO 
TRABALHO" - o Sr. Carlos Penafiel, que na revisão da, lei sobre ac-
ddenies no trabalho j•á havia induido uma série de importantes pro-
videncias de caroader hygienicos, a:p1.,e.sentou, pr·óiprimnente sobre 
"hygiene e segurança do trabalho", um projecto - larga e brilhante-
mente fundamentado -, já em parte exaJDinado .e votado por nossa 
Commissão, contendo um conjuncto de medi:d·as de protecção aos 
operarios das diversas industri· s, incluidos nestas - a.e modo ex-
presso - o trabalho agricool'a, o commerdal em geral e a especiaHdade 
bancari-a. E, occupando-se .de modo particular das prescripções hy-
gienicas relativas á in·dustri.a, de accôrdo com os ensinamentos 
mais modernos, regulou a mate.ria eJn quatro titulos especiaes com o 

, fim , de garantir o op·erario: k) "contra os agentes physicos de in-
salubridade na industria"; l) "contra os agentes ·chimicos na industria" 
m) "contra as substancias toxic'as sob varias fórmas"; n) "contra os 
agentes biologicos na industria". 

3º "QUANTO A' SITUAÇÃO· DA MULHER OPERARIA, DO MENOR, DAS 
CREANÇAS, ETC. - cumpr·e salientar o re~atorio e .proi,ecto formulados 
pelo Sr. João Pernett:;i, encarando com raro brilhantismo o problema 
operario, de accôr:do com as doutrinas philosophicas que professa, 
e a série de emendas offerecidas pelo Sr. Mauricio de Lacerda, em cujo 
estudo tiv·eram· mais copiosa collaboração todos os outros membros 
desta Commissão, que logrou fazer übra obedecendo o nosso ponto 
de vista nacional isto é, de accôrrdo com_ as necessidades do nosso 
meio, de nossa raça, do estado actua1 das noss·as industrias, respei- ' 
tando e consagrando os fructos da observação e da experienci'a, co-
lhidos e fornecidos pelos nossos "Congressos da Creança ''. 

Ha, portanto, entre a ori.entação que resalta da mensagem do 
Sr. P•residente da RepubHca, nos pontos assignalagos, e a que inspirou 
e guiou os nossos trabalho!> inteira harmonia, facto que constitue 
justo motivo para nos r·egosijarmos. . 

Em 1919, na reunião de encerramento depois de f.azer em largos 
traços .. o resumo dos · nossos trabalho, decJarrei que os resultados ob-
tidos, os reiatorios, par.eceres ·e projectos apresentados, bem como os 
debates havidos ·no seio desta Commissão, recommendavam o patrio-
tismo e a alta .competenci'a de meus companheiros, e - quer pela sua 
fórma, quer pelo sentimento juridico e espirita liberal .que os inspirou 
- podiam so'ffrer confronto com trabalhos identicos .iá 'realizados 
pos 'paizes mais adeantados. 
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Meditando · attentamente sobre todos esses problemas e provi-
dencias, estudos e decisões, durante as férias parlamentares, só en-
contrei razões que justificam e fortalecem esse meu juizo. 

Tomada, assim, ~m consideração a mensagem do Sr. Presidente 
da . Republica, reencetemos o exame do re~atorio e conclusões do Sr. 
Carlos Penafiel sobre "Hy.giene e Seguranç·a do Trabalho", do art. ôº 
em deante, que passou a ser 5º pela suppressão do 1 º". . 

Em seguida o . Sr. Mauricio de Lacerda requereu fosse publicada 
em seguida á acta desta reunião a conferencia que o Sr. Ruy Barbosa 
fez, no Theatro Lyrico, sobre a questão operaria, ao tempo em que, 

· p'leiteando pela sua eleição á presidencia da Republica, na vaga aber ta 
pela morte do conseiheiro Rodrigues Alves, expunha seu programma 
de gover.no; divergia pro.fundamente, como era notorio, dos prin-
cipios neHa sustentados, mas entendia que na respectiva collectanea 
paPlamentar deviam figurar todos os estudos da natureza daquel!a 
conferenda f.eita por homens do valor e da responsabilidade do con-
ferencista . 

iO requeri•mento com a menciona1d1a resa:lva, fo,i unanimemente 
appTovado. 

·P assou-se então ·ao estudo do art. 6° ·do pr<ü~·ecto d•o Sr. C. Pe-
nafiel so!bre · Hygiene e Segurança do Trabalho. 

ü Roelator, ·sr. Carlo.s Penalfiel explica 1cjue o artigo •S•e ref.ere 
a providencias ·c'Oln o f.im de ·evitar •o•s idiamnos do a:r rarefeito e 
do ar comprimido. O ultimo era o priindpa•l mas se bem que o pri-
meiro foss.e raro em ·nos·so pah convinha incluil-o parra não deixar 
uma lacuna na lei. Propunha qLrn s·e substituis.se as palavras: "aos 
palomiba·rio•s j.que servem d·entro de escapha:nd1m•s" por ·es·cap·haondris-
tas que tudo com.p•rehendia ·e ·evitava ·o .esotran.geiris·mo "pa11ombario", 
do Ita'lia·no. Quanto a exigencia :d1e medko, .que se faz no § 1 º, -con-
cebida nos . . seg1üntes termo·s: 

§ 1 o - No · ca.so especial de tmba.Jhos perigosissimos dentro 
dos " caixões debaixo d'a•gua, cada operario deve •ser submettido a 
uma visita m·edfoa preventiva odiaria, p·o.r conta ida empTez•a, que 
terá um p·rofis'Slio·n.al s·empre prompto a prestar soccorros medicos 
de urgencia" - ·era cio·ll'sagrada hoj.e em materia de aviação, c-01mio 
se deprehende da ultima convenção aeironau·tica l<:le Paris, e devia ser 
assim adopta1d1a por todos os •paizes que neHe tomaram parte. 
Quanto aos ooutf\o·s tr:a:balhos o medico é indtspen·savd, no caso .eia 
compressãü e da .. desaon]Jpir.essão, ,pelos a:ocid•entes que commum-
mente esses p!henomenos produzem . 

Accresce alé m diss·o que taes tratbal1hos ~ãü quasi s·empre explo-
rados por compan1hias podeTosas, ,pelo .avu!l.ita1do. ci~pital co:m (fll!e 
jogam, o que to·flna faciH e não pes·adio tal ,en·oarg-o. 

O Sr . Mauricio de La,oerid:a, manif.esta·ndo-s.e de a.ccôdo com o 
dispositivo, ponder.ou, entreta:ntoo, que quanto a aeronauti.ca bastava 
a lei mencionar a oibri.gação, po'l'lquan.to ·a convenção de· Paris era 
não só minuciosa ·Cümo taxati-va em todos os pontos . r.eilativos á 
e.speciafü:1a d·e, prici:pa.Jmente quanto ao ·exame me1d1i1co, ess·enciali<s-
si:mo ao p.essoal da aviação. . 

Achava que 'hem ·andou o ;p;r-oj·ecto annuindo a aJ.I.udiida con-
venção, antes mesmo ·de aip·pT:ovada pelo Corngres:so Naicfo·ao1, ip·ois de 
outra fórma não f.ica:ria comvleto . D.e accô.fldo com ·es.se votio• :<:lo Sr. 
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Maurioio idre i.ac,ercia se manifestou toda a C01111missão, inclusive o 
Relator. 

Approva,dos unarnirmemente o a1r.t. 5° .e s·eu § 1°, passou-s·e ao § 2º. 
IDe ac,côrdo ooim obs·ervações feitas P'elos STs. Mauricio de 1La-

cerda e Andrade Bezerra e aoc·éirtas pela Cioim:rnis.são - ª 'S palavras 
"as pessoas que ainda não tenliam ai-tingi.do os 20 annos de idade 
ou que hajam supB,rodos os 35" foram substituild1as peilas seguintes: 
"nie.no1res de 2:1 annos 1de idade, e os Jnaiores dre 315". 

ü Sir. J us1é Lobo, em vista da ex,plka.çãro re~o ' Sr. Relator sobre o 
senUdio em que em·pre1g1ou as pal1avrars "os g011dos", fossem subsrti-

tui.das pelas: "os obes,os", o que é ap·prnva1do. E rf.ni rej·e-ita1d1a a sttlb-
stituição das palavras "dores de cabe·ça" por "cep1Jw~eas", avi!ltrada 
peJio, Sr. Andrade 1Bezerra, pol'que - no:s teTmos da impugnação do 
S.r . Re'lator - as pT'imeiras têm signiificaçifo muito mads lata, aibrnn-
,gendo todos os cas1os 1d1e doTes de ,cabeça, i!1'dkativ1as de qualquer 
das fórmas de insu!fficiencia que in'Mbem o operarfo de executar a 
especie de trabalho previsto no parragrap:ho. 

Foram unanimemente approva·dos - 'º' § 2º, oom as modifica-
ções, e o § 3º. 

Quanto ao § 4º, dedarou o Sr. Relator que com Teferenci.a a 
hora rio ha clous criterios: uns a·co·nse'1ham -divid.iT em rdous turnos 
o trnbalho excedente de quatro horas; m1tr.os ~ulgam mais prudente 
não su}eütar .o oper.ario a mudarnça de pressão . mais d.e uma vez p.or 
dia, que equivale a expol-o ao mes'l11·o rperigo duas vezes ·por dria. 
P.o:r ·e1ste ultimo fundamenbo· co,nsign·ei o illorarfo ·Com um só e unico 
turno. 

O 1S1r. l\'Laul'ioio de Lacerda ld-iz que pro·punha em log,ar de oito, 
aipenas s1eis horas em loga:r de sei<S arpenas quat110, e em lagar ,de 
quatro apenas duas, tudo s1egun.do a·s a,tmospiheras como no prto-
jedo. Ex1plica que como Helator elo prOljecto subre horns adaptara 
seis horas nas mi!1'as, quando 'º iid1ea1 ser.iam quat'l"o, mas quizeTa 
fi.car em uma solução conci'liatoria. Alti :P·Orém, onde o traibarlllo 
submarino ·eTa muito mais ar.r.]scado ·e penoso, nã-o propunha as 
mesmas quatr10 horas, pel101 re.fe:rido es'Pirito de conciliar as c or-
f'e.ntes no assumpto, mas por equidade requedda que se reduzissem 
a seis horas ais .oito1, ao me.nos igualando ohrono:met:ricamente os 
termt0\5 no fundo da tenra e 1d1os mares. 

O Sr. J.osré 1Lotbo e;ntende, e de accôrd·o com eHe se maniif1e·s.tam 
os Srs. João Pernetta, J os,é Maria, Andrnd.e Hezerra e Augusto de 
Lima, que, sendo mais p.e1wso -e de mai1or r-i:sco o trabalho subma-
rino, a reducçã.o s.e impunha. ü Sr. Rel1at1or, por sua vez, retrucou 
que a :reducção pro1posta tinha o inconve·niente .d1e fraó'1itar o esta-
belecimento de d,ous turnos d,e trabarlho, que o d1ispositivo tiv·ern em 
vista vedar. E o 1S:r. Andrade Bezer,r a, interv·iwd10 no ·debate, pro'P'o'z 
para attender de mo1d10 ex1p.re,s1so o .criterio d,a pT1oihilbi1ção dos turnos 
de trabalho, que se accrescente, de1pois de "não deve excedeJ·", o s·e-
guinte: "diariamente para cada operara" . 
. ,Q Sr. Relat101r ohserva a1inda que o traiba1hl1.0 'P.O'dria ser d·iurno ou 
nocturno, e que, ·pO'r isso, a ex1pr.essã.o que em1pre·gou no 1d1is1positivo 
- · "24 horas" - era p.N»forive·l, ao -que ·responde1~ o S.r. Andrade 
Bezerr.a que, tend·o o dia 24 ho.ras, na expressão "diariame:n.te " estav1a 
cor;iprçhendido 'º. trabo~l10 de. dia ou á noite. 
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A 'Oommiissã·o a•pprov-ou a reducção, respectiivamente, p.ara ~·eis, 
cinc:o e quatrn ho:ras ·de trabalho, e, bem assim, a mo1d1i!ficação pro-
posta pelo Sr. Aindrade IBez•ena. 

- Com refernncia aos §§ 15° e 6º, dec:lara o Sr. Hefa<ticw que eliles 
encerram a·ssumpto de caracter terlmico, que a l•ei dev.e consagrar 
em termo•s >ger.aes, mas que exige uma r·e.g.ulamenfação detalhada; e, 
j.ustilficanido o § 7º, di1s•s•e que - dad<0 •o a·ccild1ente p!'ev;isto em outrns 
paraograiphos - 'O re:curs·o .é dar ox)"geniio, boir·nar a corn1p:rirnir a vi-
ctiima, rparll de•püis Oiperar V!l:garos·a·me'nte a des•compressão, ·e isso 
tudo ·exige c·amara de prornpto soooo•r,r•o de que trata ·O paT'a•grplJJ.o, 
que é essencial par-a que s•e sa·1ve a viiida do oiperad•or vktim1a (Jie 

accidentes de·ssa naturew. 
A IGommissã10 aipiprova 1manimem·ente ois §1§ 5° 6° e 7º . 
Sulbmettido a estudo e votação o aTt. 7°, qu~ pass•ou a ser 6°, 

diz o Sr . Re.Ja1:or •que eHe está di-y;i1di>do em qua<trn part.es, inquir.in-
do s.e deveria pe.rmainecer as·Sli1rn ou ohelcl1ecer á divisã·o em pa:ra-
gr.aphos, resp1ondendo o /Sr. !Andrade Beze,rra que pe.nsava d·ever a 
com;ulta ser res1olviida poT o·ccasião da r edtaccão do pro'.iecto pr.Q's·e-
.!!uindo-se na votação enc·eta1cl1a. A Gommissã•o ass.im o delfüerou. 
E, tomando a palavra. •O S.r. Relator disse1 que a primeii:ra •parte 
delle se hrs.Htficava pefo· prorprio emmciado, conv:indo aocentuar que 
os T·egulamentos muni.cipae•s, em geraI, encaram o pr·ohfoma sob o · 
po1nto rd•e visfa da hygiene ocular, mas que não •se idev.e esauecer que 
a luz é um exeifa.nte natura•l, S·ern o mrn1 o h orn.em e as pJ.antas não 
podem viver, e o regula·mento deverá dar mai-O'r 1d1esenvolviimento lá 
disposição. 

A ·provdd·encia cüntida na segun·da parte j1á é anip.Jicaida ás es-
cofa·s e deve se estender ·a·os opera·ri·os, e as «'luas ultimas prates cfo 
arti1go .enconflram Justifica1:iva •em seus propri<os termlo·s . 

Propõe, e·ntretanto, que. na u~irim·a ua:rte, em vez ,cJ1e "o chefe da 
empreza fica o bz,igaJrfo a fornecer", ·d hi:a-s·e sirn.p'1esme·nte: "a em-
preza fornecelI<á", •e i•nforma aup a Light j'á fornece aos seus empre-

. ga·do·s as June1as pTopihylaõtiicas es1pe·C1iaes. 
E' unranimemente 3JP'PTOVa•clo em suas 1qua.fr·o partes o artigo 6°, 

e - dep•o•is de hreve exp1icações 1rlo 1Rel•ato,r no s·e.ntklo ·de attestar 
cme em gera'l as emprezas industr<i·a·l'.!s eisrpontana.me.n<f:.e cum'P.riam o 
di:s•posto nesse artigo - tamibem foi apiprnv•aido o art. 8° que passou 
a s·er 7º. 

P.001.dera o S.r. Relator, no tocante ao art . 9•, que fJ.cou s•enlâr0 
8°, qu p, os regulamentos mun.icipaes cogitam dos ruídos. d·amin1oisos 
aos vi•sinh!os de fabT.icas, es·quecendo-se que os ope.ra.rio's que neltla,s 
traibafü.am p'Od·em s-oif.f!I'e•r ida mesma fórma . d.a.mll'O·S identÍ-CO·S, j'á Se 

tendo CJO•nstartado •em ·o•pera•r<iio·s casas de sur·dez compfota ·em conse-
quencia 1d1e darm'nos ·dessa ·na1:urem. Qlbj.ecta, rJoirém, o Sr. Augusto 
de Lima, qque é dmpossiv·el evitar o Tu1do de i:eTtos machinismos, 
como ·estatbeJ.eoe o artigo, e que ·em ivez de "fica corncecJtzlda" se deve 

da.r outra fól'ma á disposição: Rspo1nde o Sr. Relator rque ha -
para taes ·cais•os - appairellhos •p.rortectores idü ouv.j.do, como d·o•s ~ 
olihos incumhindo ·á ·empireza fornece:l-os ·em taes ci1rcumsfancias a 
seus operarias quando a mod·i·fkação indicad•a podia S·er f<eita oip-
portunamente como fticou reslQ.lvido pa!'a caisos identicos. 

O arh"•O, em exame •e s·eu paragraipihJo, unfoo foram unani.me-
mente a·p•8l'D'vad1o·s, com a resa•lva !dia mod'i.fi.cação d·e redacç.ão, ·que 
será feita oprporrtunamente . 
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Plronuncian·dn-se ·em seguildla sobr·e o ar.t. 10, 1que' passa a ser 9º, 
.a Commissão adoptou o pensamento neUe contido, que de·ve,rá teir 
opp1c,rtunamen:te melhor redacção, de accô1,do com a op·i·nião ma-
nilfestada em discussão pelos Srs. Augusto de Lima, José Loibo, João 
Pernetta ·e com a qual conc-ordou afünal o Sr. Rietla.tor. 

O art. 11, que recebeu o numero 10, foi igualme-nte apip.r-ovado, 
após ibreves •olbserv•ações ·explkat.ival'i ld10 S·r . He'lator. 

Contra a redacção do § 1 º d•ess·e artigo falaram os Srs. .J.os•é 
Uoibo, Augusto de liima e Andrade Bezerra, por lhes parecer der·o-
gato.ria da disrposição anterior, p.revalecendo afinal a rnQld'ilficação, 
proposta pelo Sr. J.o•sé Lobo: on·de s·e diz: "Essa p,robíbição é cate-
gorica· e expressa sobretudo pa.ra" dever-se-ha dizer "essa me·dJi•da 
se applicará e'S\pe·cialmente". 

O § 2º, a:pós modid'icaçi5es suggel"i>das pelos Srs. Maurióo de 
r,aeerda, Carlos P·en.aNel (.Re'lato.r), e lAindrade Bezerra, foi appr0va-
~dlo com a segudnile reidacção : 

"ü Tegirl.•aimento ele-sita lei pirescrever:á os U.mites do pe1so q?·e, 
nos traibatlhos comm·e-róaes, industriaes ·e agrdico}as, os operar10•s 
podem carregar, a·rr·ast·ar ou em1purrair, dentro ou fóra d101'> ·estabe-
lecimentos, ·ma·ntidas porém, quanto aos menor.es e 1ás mulih•eires a•s 
s.eguintes detwmi1nações . " 

Tam:bem -0 § 3º, foi ado\I)t·ad<o, arpós olbservações dos S.rs. An-
drade Beze'.Fra, com a ·reld1a·cção s:eguimte: "!Para vagonetes 1sob-re tri-
lhos, carr.imh<o•s de mão e can'os ·de tr·es a quatrio rod·as, o p -es·o d•a 
car.ga a ser empurr·ada ou arrastada, fóra •ou dentro do estaibeleci-
mento, manter-s·e~ha sempre den1I'o ·dos segrnin1es HmHes maximos". 

Tambem .prnpoz o Sr. Anld1raide Be·zerra, e a Commis•são aip1pro-
vou, que da iettI'a a do § 3° fossem suppiiimidas as palav.ras "qwe 
circulam". 

!Annu:ncíada a v·oltação d10 artigo seguinte, que re.cebeu o m.:mie-
ro 1.1, o Sir .. A1ndra1de Bez·epra fez ·notair que os termos "pelo pó em 
geral e -pefos pós em particular, istio é, pós miinemes, pós veg.e.taes, 
pós. all!imaes e pÓ!s mixtos", empregados no art. 11, devem se•r sulb-
st.ituidos po1r outros que ma-is feliz e syntheticamente exprimam o 

·pensamento da lei. A isso reipl1~ca 'º' Sr. Relator, dedaran1do .que ·emi.-
pregou - pó em geral - pa<r·a significar o que .co.mrnrnmmen1te ;s•e 
chama poeira, ao passo que os outros te·rmo·s se <reforem a pós ldle 
acção mais p·erigo1s·a, •mais tox<iüa, ·etc., compreihendendo tamlbem os 
que ·atti:n.gem e damrni1f.i·oflm a peHe, tendo delles lançado mãio• p a<r<a 
forçar o regula.menta a faz·er sobre tão interess1a1nrte caso as ind>is-
pens·av·eis especiitfkações . 

Após troca de -0hserv·açõ-es ·entre -os S.Ps. .Jos•é Lobo, Ca:rfos Pe-
nafiel, Augusto d·e Lima, e Andrade Bezerra, foi acceita a modi.f'ica-

ção pl'aiposta pefo Sr. José !Lo:bo: "pel•o pó em ge:ml, e pelos pós mi-
n eraes, veg.etaes, aI1Jinwes e mirotos". 

·São apiprovados o § 1 º e suas letr·a<s a, b, c, dJ, e· e f, e ·O § 2º, com 
a seguinte ·redacçãn: "Os inspectores ·mec/licos não permittirão · em 
traba/.h.os sujeitos á acção pwlverulenta", ma.ntida a r edação da s.ua 
Iettira a. 

As lettras seguintes fór.am approvadais oom a seguJ1n:te reda-
cção: b) pr:ohibfrão que em l.og.m·.es sujeitos á poefa·a provenieinte 
da propria indus1tria sejam feitas re{eições, se g·uardem substjanJciia'S 
alimentares e ndles pewman•eçam ope.rarfos durante as horas de re-
pouso; e) prescrev.eirão homri·o die trabalho tend-p1 em vista iJ gráp 
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de perigo derivado da qualidade e quantidade dos dfoers.os pós, de 
sorte a ciolllceder aos operarios repouso adeqzt.d!CP,o, diario e sem(111Jal, 
que lhes permitta alterar .o trabalho pzzlverwlento com outno que 
não o seja. 

Foi aipp!l'ov·ada a .seguinte r·ed,a.cção para o .§ 3º: "A in:stallação 
desses opparelhos de defesa oairl,prehenderá - além dos exhausfo-
res .e da venfüação .1ocalisada - meios de colher o pó, para evUar 
incendio e tornar a aproueUafH01, quari;d,o tenha valor ecoI1Jomfoo", 
passando a ICommissão a·o titulo 2º, " ' Ag0ntes chiimicos de insalubrl-
dade na indU"stria" . -

. Supprimi1das as paiavras - "totalniente" - no fínail do art. 13, 
e "innumeras" no começo do art. 14, <fo•ram ambos a:p·prov•ados -; 
tamibem lf.oi aprprovado ·o a·rt. 15, cuja p1rim:eira ·parte fi.cou assim 
r·edi.gida: "As iT1J<Í'ustl"ias que p11oduzem odor.es incommodos ou no-
civos só poderão ser ins,tb/Jado·s lon{]le de habitações hzzmanas. ". 

Tamlbem rO'mm aippirn·va>dos 'O'S demais a.rtig;o•s do titulo 2°, cmü 
as· seguintes modllfkações ·exp:rnssamente a·doptadas: · 

1 •, art. 1·6, lettra b, diga-se: 1" apparelh.oos de neuil'alização chi-
mica que assegurem a vitda do operar'Í'O seu portador nos tra-balhos 
em ambientes · nocivos, que deverã,o ser de brevíssima duriação'!; 

2", art. 16, letrra c ----: Surpp.r0imam~s·e as pa'lavras "ha mais de 
um seculo"; 

3ª, airt. 16, le1tr:a d - Sup•rimam-s·e as '.J)a1avras "imprescindível 
á vida humana"; 

4•, art. 16, Iettra e -- :Substituam-se as ipalav·ras "caminhos de 
fumos idade" pefas se.g;uin tes: "oonduc.fos de fumo". 

Art. 17 . "Os indiusfriaes que utilizarem gazes e vaporPs d!e acção 
local preponderante, c•omo a GJmmonea e serns sáes, o anh!)ldrico sznl-
fwroso. o acf.d,o sulfurico, o ch.Z.oro e os chloruretos, o acido ch.ZO-
rhydri.co, o bromo e o fodo, o acido flzzoridrico, o aoido nitri.co e o 
acido nitr•osio, o aci•d>o aceti<co e oe acetatos e a acr'oleina, ficam obr<i-
gados a ter e a f.orne·cer aos o.p.erarios, c.o.n•f.orme as exigencias 
technicas na preparaçiiio indzrs.trial de taes substanciias ,oiu no s.e<u 
manejo para qualquer outro fim, ois Z.mdispensaveiis mef.os de prote-
cção confüu 1o!s riscos a que ficam exip.os~os". 

Art. 18 - Suppriima-se a palavra "impediosas". 
Tatnbem foi approvado o art. 19, que tinha no avulso o nu-

mero 18. i'I ' · I~· ' :· mifi r.r; 
'Deliberou, além ·disso, a 1üommissão que, aiém dessas, if.oss·em 

p elo Helator geraI, ao •01rg.anoizar o proj-edo, de aocôr.do com o ve·n-
cido, 'fei1:a ais derna'is modi'fi cacões de redacçã.a reclamadas ou 
a·cc.eHas no com'er dos d·ebalf:es. , 

Pelo adeantado da ho.ra fo·mm suspens·os .os t:mbalso ·e marcada 
nova ireurn1fo p~·ra o dfa 2 de junho prnx·imo, ás 14 h o1ras. E dis•tri-

bui dos pelo Sr. !Presi1d·ente o•s papeis existeinte,s, entr·e os quaes 
uma nota ld·a Embaixada ItaUana sobre a convenienda d·e harmo·n1i-
z·rur a nossa com lei italiana, sobre ·aoc'identes de trahaiho, levantou-
se a sessão. 

ACTA DA RiEUNrnO ·BFWBO'DUADA A 2 DE JUNHO DE 1920 

!Sob a :presúd·encia do Sr. J•o•sé Loho e pil'esentes -os Sr·s .· !Carlos 
Penafiel, João P.erneta, . And1rad1e i:Bezerra, Augusto ·dle Lima, Jnsé 
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Augusto, José !Maria, Nioano·r Nasdmento, Maurióo de Lacerd.a e 
Dor.v•al Porto ireuniu-.se a Com missão. 

Vida e a•ppl'IO·v·ada a ad:a da reunião a.ntedor -o Sr. .José Lobo 
.communicou .que já se havia entenicLido c•om os Srs. N1ca0nor Nas-
cimento e Augusto ·d·e Lima, respe.c:tiva:mente Relatores ·das ques-
tões - Seguro social e Protecção ao trabalho commercial e agricola, 

no sentid·o de entre·g•ar•em se.us reliatodns. 
O Sr . Augusto d1e Lima inifonnou que, por multipl1o.S e inadia-

veis . affazeres, •ai·nda não Ilhe .fôra possível co·nc1l1uir seu relat•OII'iO, 
mas ·pr·omettJj,a fazel-o d·e•ntro de p.rnzo raz.o·aveol. 

\Em segU1ida tomou a palavm o Sr. Nicanor INasdmento para 
uma 1con.sulta e sug.gestões p re1imh1ar·es que reputava indi-spensa-
veis á ·c·onclusãío de se·u ante~proj.ecto. ·E oontinuand101 disse j•á !haver 
e.srt:udaclo a auesfã.o do s·eguro socia1l .. que apre•se·ntava dous aspedos 
cldstinctos. (Dever.ia encaral-a s·olb um ponto · d·e vista organico, "cl·e re-
constituição do •seguroo ,. cream1d·o o Instifizto NaciJozwl de Seguro , ou 
simplesmente pelo asp·ecito r estrid!o• ·do seguiro ope1rarrfo . nas cinco 
formulas das&icais - velhice, invallild1ez, mnliestia, acóclente e morte? 

Prose.guindo aif1fkma ·que - a seu ver - o s•eguro não deve só 
ser ele previdenda op·e·ra·:rda e, sim, d~ previdencfa geral. Entl"e-
tanto, ·O est.ald10· de•s·se ultimo e1rn IasUmaveL como passaw1 a demon-
strar coitando a~guns exemplos, mesmo nas grandes so.cieda1cles de se-

guros, que não er.am d·evidame1D.te fi.s•calizwd.as . !Por estes se po-
deria ter uma noção do q.ue eram as companhias dessa natur·eza. 
As tabeHas de ·seguros, hoj.e em vigor, c-orn:-es.pondem ~ s.ituaçãio so-
o1a'1, finan ceira e ode hygliene de ha vinte ·e tantos annos. 

A Jnspecto6a, continúa o Sr. Nioarrrnr Nascimento. ·não as póde 
aHerar . O InstHuto Nacional do Seguino vida, por ouhio lado, exo-
nerar o orçamento de grandes despezas po.is todas as :~posenta!d 10-
rias podem ser ne]~e cmüem:pfadas, dandlo--<;·e uma taibeHa para elilas 
de..1tro dos ·estudos umiversaes d·o seguro. Assim, tamlbem pold1eri1am 
se·r contem1p'1adas as re.fo.rmas dos ott1ficiaes que tambem não são 
inconcliiicionadas peia Constiil:uição. 

Collocacla a questã·o nesse p-onto de vista, perguntava se devia 
~ncaral-o po.r esse prisma aínpfo, vasto, ge:rial, que integrass·e o 
Lnstituto, emprestanclp-Ihe todos os eMeit!o1s s·ociaes, ou só p·elo lado 

restvicto elo segu'l'o operaTio. 
O Sr. Anldiraide •Bezerr·a ·pond·e•r·a que a Commissão está estudan-

do uma Jei es·pecia.1 ·e po.r isso aquene 1p•rimeiro pr-opo.s>ito parece 
exorbitante, devendo se 1d1ar ·por muito satisofe'ita si: puder ultimair a 

sua, si bem que limitada, não pouco ;v.asta tar·e!f.a .• Respond.e o S.r. 
Niocanor Nasd1mento que - naq\Lle'1le primeiro aspeclto o seguro é 
i1gualmente uma obra socia[, ao que retruca o Sr. Mauri.cio de La-

-cerda, ne•gando que o se1ja no sentido do projecto, que a Commissão 
es tá elaborando, af1ffo:manld10, entl"etanto, que - a de•spe·ito dessa H-
mi-tação - 'º Relator Sr. Nicairnor Nasdme01\ to pod·e·r~ rp•ropor medi-
das e disposi·ções que to~nem •possivel ·o seguro op•erarfo - como 
instituto mais amiplo0, majs suje'ito a systematis·ação mais ·effiicaz. 

O Sr. J.o.sé iLo:bo, reoonihecenclio• embora que é preca.ria no Bra-
siil a •situação do se·guro, concor•da crnn a observnção feita p·elo 1S:t-. 
Andrade Bezer1ra, e pensa que a 1Gom:rnissão deve se occupair apena:s 
llo seguro opernriio, - reguiJ.arn1o-o .d1e mo·d·o .especial. 



- 393-

O Sr. Ni1canor Nascimento. deppis de citair o U!'ug;uay como 
modelo de me.ia termo na questão, diz únda que, no estado em que 
se encontra .a se.gur.a entre nós, hesitava ·em addiitar ª'º' mesmo o se-
guro o.pe:raóo. 

Desenv.ahreJ11do sua anterio:r ponderaçã·o o Sr. Mau.rido ld1e La· 
cerda faz ver que o Sr. Ni·canoQ· Nascimento póde incluir no p:ro-
jecto dispio'SiHvos ·OU providenciia·s taes que evitem, quanto ao se-
guro operani·o, os males a1P·Ontados, dand10-Jilrn .argia·ni2Jaçifo mais 
perfeita e ass•egurnndo Ü&1calização e.ffiocaz. 

Diz - em co1nclusão ....- o Sr. Nicanor Nascimento que em s·eu 
ante-progecto1 pro1cu1ra[·iá attender taes conseJIJ::ios e suggestões, e ·que 
- não C'Olllfiando no s·egu1l'O, tal qúal vae sendo p·rn1:icado entre nós, 
instituiJrlá para o opera1rio o segurio• orilficia'l, sob a respons,a:biUidade 

do Es1ado. 
O .ST. · Adrade Bez·erra, 'justif:Lcamdo uma nova suggestão, e·n-

tende :que so:bTe o plano delineado· para o seguro, Jfouitado embü'r:a 
ás cinco fáTmas dassi1cas do s•eguro 01pera.rio, e para se faz.er ob:r.a 
pratiica, deve ser preliminarmente ouvidü o Pold1er Executivo, a1fitm 
de .se sarber até 1o•nde deseJ.a eHe ir no tocante a essa reforma . 

Assigna[a a dua%dade 1d1e subordinação do segiur.o ao Ministeirio 
da F1azenld1a e ao da Agricultura, e estende-se em cons·tde:rações so-
bre a rnateria. 

ü Sr. Niqmor N asómento faz novas .p•o1nderações. As manifes-
tações do S1·. Relator geral estavam de perf.eito accôrdo com as 
reitera das obs·ervações do inspector de seguros em s1eus relatorfos. 

Achava que esse serviço devi·a passa·r para o Miinisterio da Agri-
cultura, pei:rmanecendo · no da Fazenda, não se sabe p•o1r que. Elle 
abii estava 1antes da <Cl<r·ga·niz.ação daqiuelle, e se esquece.mm de pass1al-o 
para o ultimo. Sm·,cede assim 1que temos duas fisoali:zações, porque 

os de accidentes. esião na Aglicu:lturra e os geTaes na Fazenda. Vota, 
porém, 1pefos u:nofrvos j1á da!do.s, par'a que se cir.ctl:lnscreva .á Com-

missã:o· as .C'inc·o fórnnas mencionald1as, vendo-se, dep·ois de ultimad.a 
o p·roje'Cto de lei ·S·ucia:I, o que se .faria na e·spede. 

O Sr. J.O'sé Augusto acha que se deve o'rganiz.a'r á parte um prn-
jecto geral sobre seguros, 1fica·ndo a lei social com a parte unica-

mente :refer:ente ao O•P·e1r:a•rio . 
. Generaliza-s·e então o deibate soibr1e esses a:lvikes, e, inte•rvJndo 

nelle, diz ~ Sr . . Jqs.~ 'Lübo que a d'iv;rgecia_ entre os po_ntos de visfa 
suste11tad•O'S1 1re~p·e·db1<va1rnente pelo:s Srs. ,NJ·cano·r Nas·c~melnto, IAn.-
·drade ·Bezeirra e Jos·é Augusto - é mais ap·pa•rente que real, e pensa 
que a harmonia se .es1aibelece.1iá en tTe elles. /d1esde que o Sr. N'ica-
nor Nascimento, Relator da questãoo., faça em ·seu relatorio uma ex-
posição ampla e .funciarnentada sobre o seguro em .geral, •co.nsignan-
do á criiica e suggestões que apontou em brev·es tmços, estude e,s-
·PeciaJme,nte o seguro opernrio e sioibr·e este fOII'mu1e as ·conolusõe3 Ido 

seu an te-pJ"Olie·ct-0. Apres entado e imp;r.ess·o em avulso esse trabalho, 
como f.oi feito .com os anteriores, e.mquanto· os memibr·os· desta Corn-
missão o estudam, :será igua'1n1ente ouvido o Governo . Su:bmette, 
pois, esse alvítre á c-onsideração de seus ooHegas. 

Os Srs. José August.o, Nicanor Nascimento e ,An1d1rade 'Bezerra 
s·e ma:nilf·estam de accôrdo. 

iQ Sr. João Peiroet1a reailfi.rma o seu vi01to ·contrario a fó.rma de 
indemnização ahr'açada pefo projecto, tan1o que em seu ante-.proje-
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cto estabdec:a a pensão, ao qve responde o Sr. José L(}bo, .que seu 
ooHega fôra venC'ido nesse pa·Mfoula;r, -e a despeito de sua opiniã:o 

cumpria manifesta•r-se acer.ca dos outros aivHres propostos . 
O :Sr. João P.ernetta 'frisa que não •é absolutista e sim re.Jati-

vi;sta . Quer c1oü'laborar, pOlis, a:fiim de melhorar. O salario e:m con-
dição de vi.d•a do operario, como j1á füzera ver. S. Ex. estende-se, 
em seguida, sobr·e e•sse ponto, e co.nclue que, em ·princi;pio, era con-
trario ao seguro .pa·ra o opeira:rfodo, eTa pelo pensiio•nato. 

O S.r. P·ena'fiel manilfesta-1>e pa'.litida:ri•o de um meio termo, ·como 
no Uruguay, devendo o seg.uro ser só para operarfos. O seguro de·ve 
ser pa•ra este·s, como um systema educado1nista. Sua adopçã·o, com 
pe1quena contribu;ição do o·peT.a1rio, educa este na economia . Fô;ra 
o anno ·passado pelo systema de pensionato. Era agora pelo systema 
mixto aHemão, com a contr'ibuiçáo ·por tres fontes: lEstado, ;patrão ·e 
opeT.ario. 

O Sr. Nicanor observa que a;dmitte duas fontes sómente: Esta-
do e patrãci. 

A maforia da Oommissã•o, tomad·os os votos res.pectivc s, app.ro-
va a pr>o1posta do Sr . . J.os1é Lobo, ·e paira a estuda~· o t;itu1o 3º do ante-
pro1j•ecto do Sr . . Ca·r·los Penafiel: "Substcmáas toxicas que à{Jem sob 
varias fórmas". . 

O Reiato.r Sr. Carlos Pena1fiel 1p1rnpoz que o primeiro arti•go 
qesse titu'1o, que tomou o [lumeTo 20, f.ioasse c!om a seguinte reda-

cçã•o·: 
"Os . traba1lhos com chumbo, que no regulame·nto dev·em ser es-

pecificados ·quanto a'O numero de industrias que o empTegam, exi-
gem medddas de ·evacuação dos vaipor·es ·do . chumbo em fusão, de 
aspfração das po-eiras de .natureza plumbea, fornecen!d1o·~se aos o-p·e-
l'ios, .mascaras, luvas, 1ogares esp·ectaes e ventilados ' ene.rgkamente 
e t~dos os mei·os pa•ra o banho diariio de Hmpeza, de1pois de tal ta-
refa . Evi tar~s·e-ha, aJ.ém disso, introduzi,r no estabelecimento resipe-
~·tivo , alimentos ou bebidas, e excluindo-se o trabalho dos menores 
e ;dias pe·ssoas delbelis ou anemicas, p:riopensas, por iss·o, . ás conse-
quencias dos saturnismos. " 

O Sr. José Lobo lembra a subs1tituição do v·e:r>bo evitar . por p1<0-
hibir, que - além de techniéo é mais prncis'O, e •O Sr. Nicano.r Nas-
cimento que se acor-es·oente o qua'lif.icativo - alcoo./icos em s·eg.ruida 
ao termo bebidas. E' a·pprova do esse artigo oom red•a·cção mai•s cla-
ra, principa[mente em seu segundo pe·riodo, que começa!ná p•elas p·a-
lavr.as: "Fica prohiobid.o iT1JfJlioduzir .. . " 

.P,ropoz ·O Relafo,r a segu1Lnte re.dacçáo para o art. 21: 
"1Fi,cam excluidos, ,dia mal1'Lpulação d;o me.1rcurio meif:aJ,Ji.co, ou 

de preparados mercuriaes, os me.nores, as mu'lih·eres se po·s·siveis, de-
beis, os fracos, todos ·os que não tenham resi•sten.da or.ganica so1ida, 
1d1evendo a·Ünd:a IJ!l'Oporcionair-se aos opreario.s a dirrri,nuiçãio· de horas 
de trabalho, visita·s periodti-ca·s do inspectar meidico, ª'P'º's>e·ntos d·e 

temperatura . baixa, amp]lo 'S e bem v·entilados, de pavimento uniiido e 
paredes facilmente lavaveis, espaHrnnd-o-se sohr·e o chão pó de en-
xofre e de estanho em sohlções de chlo ret•o de caldo, sul:fato de 
ammonea e ammonea HquLda. As mas·caras do º 'pera rio !d1evem ser 
de rêde de aluminfo e as luvas de borracha. " 

O S:r. Andrade Beze!rTa acha .que ·é necessari•o1 cnmpletar o 
sentido do ar.U.go no phrase: "diminuição de horas de trabalho", 
bem como no que está subente111dido qua;nbo• a muiliheres. Res·pond·e 
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o Relator que em outra parte do p:rojecto j•á se :havia p!'ohi<bido esse 
tralbafüo á1s muliheres, lembrando ainda -o Sr. iLo:bo que a ·questão 
!'e<ferente ·ao 1rabailh-o da mul!her jiá tinha sido deta'1hald1amente vo-

. taida . 
E' app1r:ovad10· .o art. 21 com a resalva de redacçã-o mais conve-

nfonte, •que será dàldia opportunamente peio Sr. Relato·r geral, d·e 
accô-rdo c-om as Olbservações feitas. · 

O art. 22, fundamentando o dispositivo fazia remissão ás con-
vençõ.e•s i'n:ferilflJc.i1onae'S d.e qua:Y.i to1dro•s os p:aiz.es, et·c., pefo que ü 
Sr. Jos·é Lobo, ponderand•o 1que esse fundamento devfa co·nsita·r ape·nas 
do parecer, P'l'o.poz que se supprdmisse tal menção, cons·eir:vand10 
apenas a parte dispo·sitiva, com a seguinte ·redacção: "Pica prohibi-
da a f abricação de palNos flarnmigems com o phosp1"dOlro b·ranC'O 
(amareltio) ". E' appr·ovado. 

Em virtude de modMiic-ação proposta pelo Sr . Mauricio de La-
cer1d1a, é approvado o art. 2.3, com a seguinte 1redacção: 

"Allém das n<o·nmas ge•raes, o resgua·rd.o dos apparelhos e a 1pro-
tecção directa e 1pessoal do·s tta1ba1hadores devem se.r regula1dos por 
medidas especiaes nos esta!belecimentos ·que Hd am · c-om o arsenico 
e s·eus compostos, o chTomo e seus d·edvados, o ba:Í'yio, o antimonio, 
o manganez,- o a'1umiinio, o n ckel, cobaHo, o ouro, a p1!'.ata, o estanho, 
o zinco, bronze e outr·as am•a1gamas ' des·s·es e outros metaes". 

1Pass-ou-s·e entáo a •estudar -o art. 24: 
'"Para as va·rfas phases nocivas da fabricação do tabaco o lne-

partamento do Trn!balho rngufar!á de modo es•pecial a protecção ·dos 
operarios de accôrdlo com· '°' qne ex;ige as co.ndiÇões hy:gii•enicas e 
sanitarias dessa ind.ustria , a•da·ptanid10 ao nosso meio, como mndefo, 
o 1d1ec·reto de 17 de fevereiro de 1917, do 1Cons·eliJ::i.o Fed·er.al da AUe-
manha, relati..v-o á fab.:r<icaçã·o cfo dgan·•os ·e chairutos. " 

Essa remis·são exq»r·essa a uma lei ·estran<geir.a é .com!batida suc-
c·essii va·men te pefos Srs. A<n·drade Beze1,ra, Nicanor '!Nascimento, 
Joâ'0 Pernetta e Maur.icio d1e Lacerda, •que - entre outrns, funda-
mentos - indicou a ,p1r·ohi:bição eX;p~essa contida no ReigimentO' da 
Cama·ra. · · 

O Rel•ator !Sr. Carlo•s P.enafie1l d·eifende essa rem~·ssão, allegando 
que o citado r egulamento aBemão é o unioo que satisfaz sohre a 
materia, mas respeitando as mand'festações unaninrns da Comm.is-sã.o, 
se limitará a induifi-.a n-o :i;>aTec-e-r. E a Oommi1s:sã·o app:cova o a•rÜgo 

oom esse :proposüo, e para os eflfeitos da regulamentaçáó da lei, 
supp.rimi.nd•o-se as "palavras "adoptanJc/io, etc.'', até o final . 

Passa-se immeiddatamente a-o Titll!lo IV. "Age.ntes b.ioZ.Ogicos de 
insal11bl'i.dade na industria", e -o Relato<r Sr_. Carlos P.enaifiel, com-
pletand-o seu re1J.a-tor.i:o, pro•põe c-o:mo ar.tig.o 25 o s egu~nte: 

"Serão adoptadas por conta das respectivas em prezas as medi-.· 
das de hygiene e segurança necess·arias, para prevenir e garantir ::i 
vida do operaria contra as s·eguintes doenças: "impa1udismo", adqui-
rido em trabalho dos campos e do sertão, ou de zonas declaradas pa-
lustres; a "ankylostomiase", quando adquirida pelos que trabalham 
na terra, em arrozaes, minas, ceramicas, fabricas de tij.olo e ladr,i-
lhos; a "m-olestia de Chagas", para o operado rural, cuj-o trabalho o 
obrigue a dormir em choupanas, sobretudo de argila, onde vive o in-
secto inoculador do agente dessa molestia; o "mormo" ( estabulo, 
etc) , o "carbunculo"., (pellos, pelles e couros). o "tetano", a "insola-
ção" nos trabalhos do campo (agricultor, silvicultor; jardineiro, jor-
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naleiro etc.), o "golpe de calor" (nas forjas e fornos metallurgicos) , 
as "dermatoses profissionaes" (manipulação de substancias causticas, 
irritante e corrosiva), e o "ophidismo". · 

O Sr. Andrade Bezerra continua a condemnar a especificação 
que encontra em mais esse artigo, que tem o effeito contraproduc·ente 
de restringir a sua providencia, e que constitue materia para regula-
mento . Com elle concorda o Sr. Nic~\]10r Nascimento, fazendo ver 
que a parte ·expositiva não tem cabimento na lei, e deve ser eli-
minada. 

O Sr. Carlos Pena.fiel desenvolve varias considerações no . sen-
tido de justificar a enumeração e especificação de que lançou mão. 
e conclue recordando que só o ophidisrno já victirnou mais de vinte 
mil operarios no Brasil. 

A Commissão a.pprova o art. 25 com as modificações propos-
tas pelos Srs. Andrade Bezerra e Nicanor Nascimento, e entra no 
exame do Titulo V - "D ispos ições geraes". · 

A redacção do art. 26, creando iima junta de inspectores, é com-
batida nelos Srs. Andrade Bezerra, Nicanor Nascimento, José Lobo e 
iviauricio de Lacerda, que nropõe a suppressão: 1 º. desde as pala-
vras "encarregado" até "-inherentes á industria"; 2º, . as expressões 
"que deve ser um entendido em questões sociaes"; 3º, os termos "pro-
l'eclo e instruidos." 

Foram propostas ainda as seguintes substituições: a) das pala-
Yras "disposições-formaes da lei" pelas seguintes "da observancia da 
lei" (pelo Sr. Andrade Bezerra) ; b) das · palavras "encarregando-se" 
pelas se.quintes "encarreqar-se-hão" (pelo Sr. Carlos Penafiel) . 

A Commissão appr ovou todas essas suppressões e substituições, 
e o :oirt. 26 com as modificações deHas decorrentes . 

TamJ->ein por exigencias de redacção mais precisa, é alterado o 
narartrapho imico desse artigo. 

Os Sn. Maurício de L·acerda e Nicanor NascimP.nto pedem a 
substituição das palavras "entre a commissão" p elas "11.11 commis1são". 

O Sr. Andrade Bezerra acha que a palavra "partÍCipação" ex-
prime melhor a idéa que o Relator procura interpretar com o termo 
"intervençã·o". 

O Sr. Nicanor Nascimento prefere a palavra "admissão", na 
parte em que o Relator procura dar, excepcionalmente, á mulher, 
nccasião de participar dessas juntas. O Sr . Maurício de Lacerd::i 
·;ug.gere a seguinte redacção - "Será admittid::i nas fabricas ou offi-
-~inas em que trabalharem mulheres". O. Sr. João Pernetta, pondera 
que se dev·e rP.stringir a sua participacão unicamente a esse caso. e 
:•or isso nropõe que se accrescentP. "só'', ao substitutivo do Sr. Mau-
rício de Lacerda, aue discorda. frizando que o seu intuito é dar ú 
;nulher um inicio obrigado de interv·encão na vida operaria. O Sr. 
Nir.anor Nascimento tarnbem discorda da suggestão do Sr. João Per-
netta, a•cceitando pelo menos uma redacção em que não se restrinja á 
nossibilidade de intervenção sómente a fab rica, em que a operaria 
trabalhe. 

O Sr. José Lobo, procurando conciliar as divergencias. alvitra a 
seguinte redacção: "As onerarias poderão participar da fiscalização 
attribuida neste artigo aos inspectores onerarias, desde que recaia so-
bre fabricas ou officinas em que trahalhero mulheres'', que 'é appro-
vada. 
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Submettido a exame e votação o art. 27, o Sr . Andrade Bezerra 

discorda da fiscalização attribuida conjuntamente á União e á Pre-
feitura no Districto Federal, pensando que se deve nesse particular 
manter a acção fiscalizadora do De·partamento do Trabalho com os 
novos orgãos e respectivas funcções constantes do artigo anterior; -
o Sr. Nicanor Nascimento reforça os fundamentos dess·a · discordan-
cia, affirmanclo que - no mínimo - a fiscalização . conjunta será 
fontf, permanente de conflictos, ou de um jogo de empzzrra entre o 
J)epai-tarnento e Prefeitura, ·tendo como resultado final a ause.ncia ele 
fiscalização . 

O Sr . Maurício de Lacerda defende a fiscalização conjunta, pe-
lo~ l1eneficios de uma inspecção mais energica e vigilante, salientando 
além disso que o Congresso Nacional tinha competencia para l·egis-
lar sobre attribuição dos poderes municipaes do Districto Federal. 

O Sr. José Lobo recorda então que não ha motivo para debate 
sobre o art. 27, porque ·esse dispositivo é consequencia do ponto de 
vista constitucional em que se collocou o Relator Sr. Carlos Penajiel, 
consubstanc-iado em disposição do art. 1.º Ora, tendo sido rejeitado 
preliminarmente esse art. 1 º ficava ipso facto prejudicada a sua con-
sequenl:ia, consagrada no art. 27, pelo que propunha a sua sup-
pressão. 

A Com missão, contra os votos dos Srs. Carlos Pena.fiel, Maui'icio 
de Lacerda e João Pernetta approva a proposta do Sr. José Lobo. 

Passando-se ao a1:tigo s·eguinte, que tornou o numero 27, o Sr. 
Nicanor Nascimento propõe, e a Comrnissão approva, a suppressão 
da. palavra "capaz'', porque a presumpção é de que toda a pessoa é 
capaz. 

O Sr. Andra,cle Bezerra começa recordando os perigos de colli-
são entre 9 artigo em estudo e o já votado sobre inspectores techni-
cos e ajudantes de inspectores, e suas funcções, parecendo-lhe que 
devem ser supprímiclas as palavras "qzzalquer pessoa'', pois cabe aos 
inspectores a attribuição ele denunciar, e substitui d a a "levantada" 
por "offerecida". · 

O Sr. João Pernetta propõe outra fórma de modificação, dizen-
do-se "podendo qzzalqrner pessoa denzznciar", em vez "podendo a 
mesma .dcmmcia ser levantada por qualqzzer pessoa capaz". 

Finalmente, ·o Sr. José Lobo propõe que a primeira parle do 
urtigo "Os inspeclores exercerão a fiscalização, denwzciando em qual-
•1uer caso as infracções pzzniveis ... " sej.a substituída pela seguinte : 
"Os encarregados da fiscalização denzznciarão . .. " 

O Relator, Sr. Carlos Penafiel, concorda com as modificações 
lembradas, e insiste pela manutenção das palàvras "qzzalqzzer pessoa'', 
pois teve em vista crear - ao lado da fiscalização a cargo dos inspe-
ctores officiaes .,......- uma outra, por intermeclio ele qualquer pessoa 
idonea, tornando assim possível supprir com esta ultima as falhas 
da primeira. 

A Con;unissão approva as modificações propostas pelos Srs. An-
drade Bezerra, Nicanor Nascimento e José Lobo, e mantem no artigo 
as palavras "qualqzzer pessoa", conforme reclamou o Sr. Carlos 
Penafiel. 

O Sr. Nicanor Nascimento pergunta se os fiscaes operarias são 
i emunerados pelo Estado . O Sr . Maurício de La.ce'rda manifesta -se 
.::ontra, em principio, para que não se transformem C:Yl· burocr atas, 



com prejuizo de sua mentalidade operaria, tão necessaria á fiscaliza-
ção que devem exercer pelos seus camaradas. Em rigor, os syndica-
tos profissionaes ou as associações de classe devem mantel-os como 
:>eus delegados. 

O Sr. · Nicanor Nascimento pergunta se dev•ein ser designados 
pelos operarias, e re·quer seja consignada no projecto, providencia a 
esse respeito, bem como sobre o processo para designação ou escolha 
dos inspectores operarias. 

O Sr. Andrade .Bezerra, Relator d.a parte relativa ao Departa-
mento do Trabalho, informa que o seu projecto não encerra ne-
nhuma disposição sobre esse caso. E o Sr. Mauricio de Lacerda 
pede licença para lembrar que, por occasião de ser estudado o re-
latorio do Sr. Andrade Bez·erra, patrocinou essa fórma de represen-
tação operaria nos apparelhos fiscalizadores do Departamento do 
Trabalho, conforme deve constar da ada da respectiva reunião. O 
Sr. Andrade Bezerra prnpõe, então, e a Commissão com elle con-
corda - que se mantenha o dispositivo, conforme ficou deliberado, 
e se no seu ante-projecto, com as modificações feitas pela Commis-
são, não houver dispositivo sobre o ponto em debate - abrir-se-ha 
opportunamente nova discussão a esse resp·eito. 

P·assa-se ao art. 28. O Sr. Carlos Penafiel dá-lhe a .se·guinte 
redacção: "Todo o industrial formulará uma especie de "regimento 
interno", de sua fabrica, no qual deverá conformar-se escrupulosa· 
mente com as prescripções legaes acima, concernentes á installação 
das machinas, aeração, etc., regimento cuja regularidade será veri-
ficada pela Junta dos Inspectores do Departamento do Trabalho, e 
•1ue, uma vez admittido e approvado, formará, de qualquer sorte, a 
carta constitucional do estabelecimento". 

O Sr. Relator explica que é uma especie de regulamento in-
terno o que a lei determina. 

O Sr. Maurício de Lacerda impugna o artigo, opinandü que 
importa em arvorar o Governo e o patrão em outros tantos legis-
ladores, torcendo de todas as sortes a lei originaria. 

A Commissão concorda com a rejeição do a>tigo, e approva o 
seguinte substitutivo do Sr. Andrade Bezerra: Nenhuma fabrica 
poderá iniciar seu funccionamento sem que o Departamento do 
Trabalho verifique se foram cumpridas todas as disposições da pre-
:;ente lei, relativas á hygiene e segurança no trabalho. 

O Sr. Maurício de Lacerda propõe ainda que se accrescente 
depois do termo "verif:iique" o seguinte "após rigorosa inspecção", e 
o Sr. Nicanor Nascimento que se complet'e a emenda do Sr. Mauri-
cio de Lacerda com o seguinte "da qual ficará relatorio escrípto". 

A Commissão approva o substitutivo do Sr. Andrade Bezerra 
ao art. 26, com as emendas dos Srs. Mauricio de Lacerda e Nica-
110r Nascimento. 

O paragrapho: "fica aos industriaes, nessa hypothese, o di-
reito de recurso contra as injuncções e desapprovação do referido 
regimento por parte da mesma junta", - .. impugnado pelo Sr. An-
drade Bezerra. por já estar prevista e regu]a·da a materia na parte 
referente ao Departamento do Trabalho. - A Commissão rejeita o 
paragrapho . . 

Passa-se ao art. 29 assim redigido: "as autoridades adminis-
lraUvas ou policiaes, podem, baseadas no relatorio dos i:lspectores 
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de fabrica, obrigar os industriaes a se conformar.em com as pres-
cripções desta lei e até ordenar o fochamento da fabrica. 

Q Relator, para evitar ambiguidade decorrente daqueUa alter-
nativa, propõe "c'OJrwetentes" em J,ng.ar das designações adminis-
trativas ou policiaes. 

Essa redacção é vivamente criticada pelos Srs. Maurício de 
Lacerda, que qualifica de juridicamente inadequada a designação 
resultante das palavras "autoridade competente"; - pelo Sr. João 
Pernetta, Nicanor Nascimento e Jos·é Lobo, que pedem a :substitui-
ção da fórma facultativa pela imperativa; pelo Sr. Andrade Bezerra 
que acha que os inspectores officiaes são as autoridades comrp•eten-
tes para o caso, e que os ajudante·s, pela . natureza de suas funcções, 
são partes, 

O Sr. Carlos Penafiel, ·em defesa de sua redacção, faz ver que 
não só as autoridades administrativas são as competentes, porque 
em materia de accide;ltes no trabalho até as policiaes intervêm, ao 
que o Sr . J·osé Lobo responde que essa intervenção restringe-se ao 
corpo de delicto e actos preparatorios de processn, e resialta de dis-
posição expressa. 

O Sr. Nicanor Nascimento diz ainda que os patrões relutarão 
na r·eintegraçào de suas fabricas, nesse regimen em que algumas 
gastariam dous mil contos, e entende que deve haver um responsa-
Hl directo para intimal-os, afim de que não prefiram subordinar 
a obedecer, o que lhes seria mais facil, ' mais commodo e mais 
barato. .J ;;_J ; ,,,.1..f:l i!'llii1l!J 

O Sr. Maurício de Lacerda mostra que o fechamento da fa-
brica será faz.er pagar o justo pelo peccador, pois quem mais du-
ramente soffre é operaria. Não s·e devia dar um remedi-o tão abso-
luto e contraproducente, pois muito patrào, para se livrar de gré-
ves e outras exigencias., teria na infracção o sonhado "lock-out", 
para fugir ás suas obrigações para com os trabalhadores, em virtude 
de semelhante dispositivo legal. E' pois, pela multa conversível em 
prisão. ' · 

O Sr. Nicanor Nascimento propõe então o seguinte substitu-
tivo: "Os insP'ectores oifficiaes, nas respectivas secções, fiscalizarão 
as fabricas actualmente existentes para verificar se obedecem a 
Iodas as determinações da lei '', do qual pede o Sr. Andrade Be-
zerra sejam supprimidas as palavras "nas suas respectivas secções", 
porque a ins•p ecção não está, subordinada á divisão por circum-
scripções. A Commissão approva o substitutivo, com a suppressâo 
proposta pelo Sr . Andrade Bezerra. . 

Ainda sobre a mesma materia os Srs. Nicanor Nascimento e 
Maurício de Lacerda propõem e 'ª Commissão approv.a o s·eguinte 
paragrapho unico: "Os mesmos inspectores obrigarão as que não 
tiverem obedecido a f.azel-o dentro do prazo regulamentar, sob pena 
de multa de 100$ a 5: 000$, elevada ao dobro na r eincidencia, e con-
v·ersivel em prisão na falta de pagamento". 

Passa-se a·o ultimo art. 30: "A appeUação póde ·ser mterposta 
dentro de 15 dias da decisão da autoridade administrativa superi.or, 
sendo dado aos industriaes um prazo de quatro s·erh•anas a partir da 
appellação, para apres•entar, a pedido. seu, d parecer de um perito . 
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O Sr. José Lobo observa a impropriedade do vocabulo "appel-

lação", devendo-se em vez delle empregar "o recurso'', de accôrdo 
com a technica processual. A Commissão approva. 

Os Sr.s. Andrade Bezerra, Nicanor Nascimento, J.osié Lübo e 
João Piernetta se manifestam contra a simples apresentação de pa-
recer de um pel'ito, sustentand0 que o resultado de uma pericia, com 
o qual o proprietario da fabrica não se conforma, só póde ser curial 
e regular.mente combatido por outra pericia, realizada por novos 
peritos escolhidos pelas partes. 

Tambem se manifestam contrarios aos praws de 15 dias para 
interposição do recurso e de quatro semanas para apr;esentação do 
lautlo pericial, devendo ser de cinco dias o primeiro, e o segundo 
marcado pela auboridade para a qual foi interposto o recurso, de 
conformidade com a hatureza da pericia, e a requel'imento dos 
peritos. 

Após longo debate a Commissão ap.prova o seguinte substitutivo 
do Sr. José Lobo: "Do acto do insp ector cabe recurso, que, dentro 
de cinco dias, será interposto para o superintendente, e consistirá 
em novo exame por peritos escolhidos pelo recorrente e pela super·· 
intendencia, devendo, em caso de desaccôrdo, ser a decisão final 
prof.erida por terceiro perito, sorteado de11tro de dous nomes o.ffe-
recidos pelas partes". · / 

Explica o Sr. José .Lobo que - em taes circumstancias a 
fiscalização offic.ial, de cujo acto se recorreu, é tambem parte em a 
nova pericia . 

Concluido o estudo do relatorio e conclusõ·es do Sr. Carlos P.e-
uafiel, o Sr. José Lobo communicou que convocaria nova reunião, 
logo que fôsse entregue o relatorio do Sr. Nicanor Nascimento, e 
levantou-se a sessão. 

ACTA DA SESSÃO EM 26 DE JULHO DE 1920 

' Sob a presidencía do Sr. José Lobo, e presentes os Srs. An-
c.lrad e Bez·erra, lVIauricio de Lacerda, Dorval Porto, Nicanor Nasci-
mento, J-oão Pernetta, Gar1os Penafiel e Augusto de Lima, reuniu-se 
u Gommissão. . 

Lida e, sem observação, approvada a acta da sessão anterior, o 
Sr. Presidente declarou que a presente reunião fôra convocada para 
estudo e votação do parecer e anbe-proj-ecto do Sr. Augusto de Lima 
sobre "Trabalho commercial", cuj-os avulsos foram distriibuidos com 
a necessaria antecedencia. 

O Sr. l\ifot1ricio de Lacerda pediu a palavra e disse que, p.ara 
inteiro ·esclarecimento da marcha dos trabalhos da Commissão a 
respeito da materia que vae ser discutida e votada, requeria que 
constasse da acta da presente reunião o discurso pro.ferido pelo 
Presidente da Commissão Sr . J.osé Lobo, na s·éde da União dos Em-
pregados do Commercio do Rio de Janeiro, p·or occasião da conf·e-
i'encia por elle r equerente· alli realizada. E assim procedia á vista 
da ref.erencia ao alarmante vagar com que a Commissão tratava do 
assumpto, feita pelos directores dessa associação quando entrega-
ram ao Sr . Presidente da Republica o memorial advogando os in-
toresses da importante classe : Convinha assignalar que muito antes 
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da entrega desse memorial o referido Deputado paulista já lhes havia 
communicado que as suas principaes reivindicações já tinham sido 
altcndiclas pel'a Commissão. Pedia a reproducção desse discurso, 
invocando as palavras do Presid'ente José Lobo de preferencia ás 
suas, para desp!r de qualquer· prevenção os conservadores e re·accio-
n arios no julgar do cumprimento ou não pela Commissão da in-
cumbenci-a formidavel que tomou, apezar da má vontade official em 
ministrar ill'formes p•ara a boa marcha de suas deliberações, em en-
fü'avar esta ultima, como .no caso dos operarios da União, ou. mesmo 
2m não cumprir as suas leis, como no caso do Departamento do 
'trabalho. 

As notas que tomei sobre esse discurso proseguiu o Sr. 
Maurício de Lacerda ~ foram revistas pelo Sr. José Lobo, pelo 
que passava a lel-0 . 

"Agradeço, prof1~nda e si.race!'amenfo, a hon!'a com que aeabaes 
de me distiüguir. Eu a reeebo, entretanto, como hom·enagem ao 1 Po-
rlcr Legisl,ativo, de que faço pa'rte, ·e á Commissão <ile Legislação SO'-
cial, que eu tenho · a honra ·ae presidir, e á qual delegou a Camar1 
dos Deputados a tarefa de estuda•r ·e elab0rar o projecto de lei orga-
nizando o trnhalho nac.üonal. 

Essa é, inc-ontestavelmente, a significaçãro do voss·o gesto, e g 
mterpretação qlile lhe dou não é arbitta!da, mas dec-orre dos termos 
e da fórrna por que vindes desenvolvendu a cam1rnITTha em favor das 
.-ossas aspirações: dentro da lei, em nome ·desta, em uma louvave] 
continuidade de esforços de conserval-a sempre elevada e digna . 

Posso vos affirmar tambem que o memorial dririgido . ao Pod.er 
Legislativo, compendiando e patroeinando as medidas> que eonsti-
lucm as Fcivindicações .dos empreg·ad®s no· commercio, não tombou · 
cm campo· que a indiffer.ença torna árido, infocundo. 

Ao organizar, de .accôr.do com as conclusões do Trafa:do d.e Paz, , 
1111 1919, e distríbuir para estudo da Commis·sãro de Legislação So-
cial, as cliversas questões dec0rrentes daquelle tratado, formulei uma 
especialmente consagra·da "ao trabalho commerdal e ao agrícola·'', 
afim de que· as pecrn1liaPidacles que caracterizam a vossa actividade 
pudessem ser devidamente examinadas e postas em fóco. O ·estu<lo 
dessa ma teria foi c-onfiado ao illustr.e Sr. Deputado Augusto de 
.::..íma, eminente homem de lettras, abaliza·do pI'0fessor de direito e 
parlamentar de visão se·gura, guiada por sentimentos liberaes. 

No decurso do anno de 1919, por occasião do estudo de diver· 
~os re1atorios parcia.es. fonHJ.1 consignadas já muitas das providen-
cias de caracter geral, constantes do vosso memorial. e de moment-0 
r-ecm·darei as referentes á 1imitaçã0 das horas de trabalho, p ela fi-
1'.acãio do dia d.e oito horas, da semana -de 48 h0ras, as r.e1ativas ao 
trabalho. da mulher e dos menores, ás medidas de hygiene e segu-
rança do trabalho. 

Rem.odelando a lei sobre ·os accidentes no trabalho, a Commis-
sãb modificou a de<finiç-ão d.e que seja operaria, para os effeitos da 
Ieii, justame-nte para incluir nella o emprega~l.o do c©rnmercio, am-
·;)ar.ando-0" com todas as garantias da reforma.. E se, os trarba-Ihos da. 
Commissão t.ivessem tido maior divulgaçã-o, terieis verificado que 
turlo isso foi feito cuidadosame1~te, com os possíveis dretaHies; e d.e 
tal modo que nos collocanws em Jl]ano superi0r . ao -da Co.nferendli 
de Washfngton. 
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Deveis continuar, pois, a vossa campanha, nesses mesmos ter-
mos elevados, nesse ambiente de ·ordem, mantendo, como tendes 
feito até agora, o culto das boas maneiras, pois com isso vos recom-
mendaes á sociedade em · cuj10 seio trahalhaes, e á opinião publica 
que acompanha vossa obra, com amplas symp.athias. 

Só uma cousa eu vos posso prorndter: a Commissão de Legis-
lação Social estudará cmn carinho o vosso caso, nos aspectos pe-
culiares á actividade commercial, com o proposito leal e sincero de 
- na organização legal do trabalho - consignar, quanto possível 
seja, as providencias correspondentes ás aspirações justas de 
uma classe de trabalhadores que concorrem enormemente 
para a riqueza e conseguintemente p·ara a independencia e prospieri-
dade do Brasil. 

Essas palavras disse o Sr. Maurício de Lac·erda, muito contri-
buíram para esclarecer o que deliberára e como deliberára a Com-
missão quanto a empregados no commercio, e, tanto para estes, ern 
geral, como para a Commissâo, ·em particular, serviriam para go-
verno de suas opiniões, por isso as lia, momentos· antes de se estu-
rlar o titulo em ·discussã-o . 

Em seguida o Sr. Nicanor Nascimento pediu fosse designado 0 
dia 14 de Agosto proximo futuro ·para leitura do seu relatorio e 
arrte-·proj.ecto sobre Segizro social, o que foi def.erido, passando-se 
então ao estudo e votação do ante-projecto do Sr. Augusto de Limn., 
0uja art. 1'º está assim r<edigido: 

"·Consideram-se casas de commercio, para os effeitos desta lei, 
além dos estabelecimentos as·sim propri;:tmente chamados, os cafés, 
restaumntes, casas de pasto, confeitarias, of,ficinas ·e atelier:;. de 
costuras e modas, salõ·es de cabelleireiros, emprezas editoras e ty-
pographias, escr.iptorios e agencias de jornaes e todos os outros 
fran queados ao publico, tendo ao seu serviço auxiliares, ·prepostos 
ou empregados de qualquer natureza." 

O Relator Sr. Augcysto de Lima o explica ·e fundamenta em bre-
ves considerações, concluindo por propôr que em vez de "escripto-
'l'ios e agencias de jornaes" se diga "e.scriptorios de qizalqizer natiz-
' eza" de modo a. abranger todos aquelles em que trabalhem empre-
gados do commercio, e que se accrescente "estabelecimentos de qizal-
qizer categoria". 

Trava-se ligeiro debate sobr.e ess<;:· artigo. O Sr. Maurício de La-
cerda entende que se deve redigil-o de mo.do a comprehender · os 
redactores, reporters., vendedores e demais empregados de jornaes, 
e o Sr. Andrade Bezerra, .que concorda com o alvitre, pensa que para 
conseguil-o bastará o emprego das palavras "redacção e vendagem" · 
o Sr. Nicanor Nascimento se manifiesta contra a especificação, pre-
ferindo uma fórmµla generica, que - abrangendo as div·ersas ma-
nifestações de actividade, - evite exclusões por · omissã-o; o Sr. 
Relator sustenta a n·ecessidad·e dessa especificação ·que corresp-onde 
a um grupo de funcções qU.e apresentam a peculial'idade, que mo-
tivou o estudo do trabalho dos empregados no comme:rcio ·em titulo 
t'Special, e cónclue declamndo entender que . O art. 1° comprehende 
e ampara os ,redacto es e mais empregados ele jornaes. · · 

· Falla ainda m a vez o .Sr. Nicanor Nascimento para inqui rir 
ua situação dos erhpregados elas casas de jogo, uma vez que o regu-
lamento da Sa.1úle Publica o considera licito . E o Sr. José Lobo 



-f 403 -

pondera: 1º, que o citado regulamento só cogita do jogo em cassinos~ 
estabelecimentos balnearios ou climatericos, cujos empregados estão 
por isso inclui dos na definição do art. 1 º, não se po.dendo considerar 
--- estabelecimentos commerciaes as chamadas . casas de jogo, pois 
exercem actividade illicita, aliás prevista e punida pela lei; 2º, que 
além da especificação criticada pelo Sr. · Nicanor· NascimeB.to, o ar-
J:igo em estudo contém uma outra parte, com a generalização lembra-
da, e que completa a primeira, evitando exclusões. 

O Sr. Relator -ofiferece então, e em obediencia ás suggestõe·s dos 
.debates, a seguinte redacção, que é approvada: · 

"Art. 1.º Consideram-s·e casas de commercio, para os eff.eitos 
<lesta lei, além d·os estabelecimentos assim propriamente chamados, 
·OS cafés, restaurantes, casas de pasto, c-onf.eitarias, officinas e ate-
liers de coshl.ra ·e modas, salões de barbeiro e C'abelleireiro, emprezas 
·editoras e typographias, escriptorios de qualquer natureza, inclusive 
r edacções e venda de jornaes, e tod-os os -outros estabelecimentos 
franqueados ao publico, tendo ao seu serviço auxi1iares, prepostos 
·OU empregados de qualquer categoria." 

O Sr. Carlos Penafiel, ainda a prnposito do artigo assim appro-
Tado,- pede permissão pam mencionar os empregados de hoteis 
como os mais necessitados de protecção Iegal, e para recordar que 
-0s de bancos -ou casas de credito, e de outros estabelecimentos con-
generes ou que exigem trabalhos mentaes de cambio, escripturação 
merc,antil, etc., não podem ficar sujeitos ao regímen do dia de 8 
boras, convindo consignar ex,pressamente a excepção. 

O Sr. José Lobo, com apoio dos Srs. Maurício de Lacerda, An-
drade Bezerra e Nicanor Nascimento, observa 'que a questão das 
horas de trabalho ·e salario mínimo correspondente - não está em 
debate, devendo se tomar nota da suggestão do Sr. Carlos Penafiel 
para ser discutida e votada opportunamente, com o que se manl-
f esta de accôrdo a Commissão. 

Propõe mais o Sr. Relator, que - em paragrapho unico ao 
oart. 1 º, e de conformidade, aHás, com o que já se praticou em rela-
ção aos mi!nores e aprendizes, sej1a regulada a situação ·dos empre-
gados de ·estabelecimentos pios -ou de c·addade, e de associações 
civis, etc ., recordando que em taes casas, que não podem S·er con-
sideradas estabelecimentos commerciaes, exercem actividade pes-
soas de ambos os sexos, maiores e menores, dentre as quaes desta-
cará os enfermeiros, cujo trabalho nã·o póde deixar de ser amparado 
pela lei. 

O Sr. Andrade Bezerra reforça a argumentação do relator e 
indica que o dispositivo por este r eclamado termine pelas palavras 
"mesmo que não tenham fim de lizcro". 

Reconhecida unanimemente pela Commissão a necessidade de 
um tal dispositiv-o, trocam idéas - em ligeiro debate sohre a re-
·dacção delle, os Srs. Andra-de Bezerra, Augusto de Lima (relator), 
Uorval Porto, l\1iauricio de Lacerda e José Lobo, tendo sido appro-
vado o seguinte paragrapho unic-o, que este ultimo redigiu, de accôr-
do com o vencido: 

"Tambem são · considerados em.pregados commerciaes, para os 
'Cffe,itos da presente lei, -os que trabalharem em estabelecimentos pios, 
ua de caridade e em associações civis de qualquer natureza. 
mesmo que estas e a-queUes não tenham fim de lucro." 
. . 
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O Sr. Carlos Penafiel pe'de que se c0nsigne que o artigo 1 º 
respectivo paragrapho unicü, hoje approvados, alteram a definiçãe> 
tle operario, que a Commissão votou ao modificar a lei sobre acci-
d'~ntes no trabalho. E. o Sr. José Lobo explica que no titulo sobr·e 
aeei<il:entes no trabalho a Commissão definiu o que . s·eja operario em 
ge!l:al, e no titulo ora estudad0, tratando das peculiaridades do. 
lrapalhio commercial, prncurou detePminar com precisão uma es-
pecie de operario - o empregado no commercio - uma não collide 
cem a 0utra, Nenhmna aNtiiu·omia · existe entre as duas, que podem 
coexistir harmonicamente na mesma lei, uma como definição do 
genero, outra de uma clas esp.ecies qae elle c0mporta. 

Explicado assim o incidente, entra a Commissão no exame do 
ai:t. 2º ·e seus paragraphos, ass1rn conc-Bbidos: 

Art. 2.º Os empregados ao serviço de uma üasa de commerci() 
receberão do respectivo prnprietario; como titul10 de sua admissão. 
um eseripto· por e.gte assignado, do qual fi:quem consta•ndo a natu-
reza e o tempo do serviço a prestar e a remuneração ajustada. 

§ 1.º Esse escripto será regjstra.do na Junta Commercial, onde 
a houver, ou n0 r.eg-istr0 dos caJ·torios de paz, em falta daquella re-
partição. · 

§ 2.º Além deste escri.pto, fornecerão 1mnbem os proprietario .~ 
aos. seus empregados uma caderneta, de que constem 0s seus cara-
cterísticos de id:en1,tidade pessoal e os- assentaiment0s da sua carreira 
commercial." 

Sobre o art. 2º fazem hre-ves considerações: 
1 º) O Sr. Maurício de Lacerda repellindo a formula "um es-

crípto" á vontade do patrã·o, .e propondo que a palavra tempo s.eja . 
colloéada depois da "remuneraçífí.o", pois de outra fórnm: poderá 
parecer que se refere á cLuraçã0 diaria do trabalho. E o Sr. José 
Lobo resp<mde, quanto á f!Jrimeira, que - a formula imperativar 
·• r<::qebcrão do respectivo proprietw·io" quer db'ier que este fará re-
<ligir á sua custa o eontracto, para ser assignado pelas partes, e que, 
quanto á segumda, que não deve ser feita a transposição, porque 
tempo de serviço siignifka p1•azü de duração do contrato, ~ não () 
numere de horas de trabalho diari:o, materia que escapa á conven-
ção, . e será determinado pela lei, oppoTtunamente, em o titulo es-
pedal, aliás confiado ao estudo do Sr. Maurício de Lacerda. 

· 2º) O Sr. Andrade Be2le·r ra propondü que, em vez de um es-
cr~pto, se· diga. "um termo de contracto por wnbgs ctissign.ado". 

3") O Sr. Dorval Porto lembrando a conveniencia de se il'l.cluir 
nesses termos de contracto a clausuJ.a "emquanto bem servir", que é 
combatida pelo Sr. José Lobo, com apoio d.os demais membros da 
Commissão, ·pois isso importaria em consagrar 0 arb.itrio em favor. 
dos patrões. 

D-e accôrdo com os alvitres e dehates havidos o Sr. Rrelator p·ro-
põe e a Commissão app,rova unanilnemente o seguinte substitutivo: 

"Art. 2 .. º Os empregados de casas qe commetcio rec·eberão d<)' 
.-espr.ctivo pr9pdetario, como titulo de sua . admissão, um termo. de· 
contr acto assignado por ambas ;as partes, do qual constem a natu- . 
reza e temJYo d:e serviço, e a remuneraç.ão ajustada." · 

Passal1do-se ao § 1º, propõe que taes contractos e o respectivo 
reqi stro sejam isentos de sello e de qua2squer emolument0s, e, a.pós 
l}revcs observaç.ões dos Srs. Carlos Benafiel, Maudcio., de., Laeeqfo ,e 
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:-Nican©r N·ascimen.to, e adaptada a s·eguinte redacção feita pelo Sr. 
Relator, de accôrdo com o Sr. José Lobo: 

"§ 1." Esse termo será isento de quaesquer sellos e em0lumen-
.i0s e registrado r.ia Junta Coma111erc1ial, 0ncl•e a houver, •©u nos carto-
r1os ela l'>az, em faHa clqql!lella reipartição." 

Sobre o § 2º falla o Sr. lVfaurici'O de Lacerda, que se declara 
.c;ontrario á caderneta, que, em lagar de auxiliar o empregado, só 
facilita os asseID:tamentos arbitrarias elo patrão e, bem assim, identi-
ficaçã0 obri-gat.ori.a qne se prestaria apúias a inskumento de vigilan-oia policial contra os elementos mais em clestaG[Ue da citas"se. 

Os Srs. Relator e Jos•e Lobo declaram que essa providencia foi 
pcdJda p'Clos ·proprios ·empregados no commercio, e consta d'Os me-
.modaes I"emetttl.dos pe'las sociedmiles de classe. 

O Sr. Nicanor, apoiado em apartes pelos Srs. João Pernetta ·e 
Cado·s Pe.na.fie[, ta iu.bem desenvolve cl•emorada .argum.entação contra-
T•ia à providencia coll'signada nesse parag1·apho, que reputa perigoso 
instrl!lm ento d·e esc~·avJdão filos empregados a•os [!latrões, ·não devcrrdo 

.. prevaiecer a a1llegação d•e que a proviidencia incrimi1aada foi i·ecla-
mada pelas associações de empregados, p0r isso qne o leg1'slador 
•leve se coll0car em ponto de vista geral .e não no .particular das 
~lssociações A, B ou C, anilitanlil.o a favor de sua impugnação o qrnvei· 

-<.1 Commi-ssão, por fuH1damentos identicos, rejeitado o dispositivo que 
prescrevia cadernetas aos operarias em geral. · 

O Sr. Andrade Bezerra diz <iJ.UC está em condição 1especial para 
.dá.scl1tir esse assl!lmpto. Fôra ielle que, oomo Helato·r de outro titul0, 
l!J.l'Oif>UZ·era a mesma medida para os oiperarios e a vira cahir na •Com-
nüssão. Assün, adha que a Commissão seria cohePente repellindo a 
l1d·eseLJte exigencia. E' o patrão que fon11ece a caderneta, ·e não só 
poderá inutiliz'al-a ·c.om . lalil'çamentos inv·erid1icos, tendencios-os, con-
trarias ao empregado, como até s·e recusar a taes 'lançamentos sern 
~lue haja meio· prntic-o parn 0briga~-o. E basta isso para anni·quilar 
unutitos bons anue>s de dedicados serviços e perturbar toda uma vida 
profissional. E' pOI'CJiUe se mantenha na rtl·edi.Gla só a dec'1inaçã.o 1fo 
1cmpo ele serviço. o operaria ou empregado tem serawre assim o 
direito de se oppôr a ·O'Utra nota qualq1rnr e, no cas·o de divergen eia. 
ha o inspector do trabalho. Teme que a caderneta se preste a uma 
espccie ele cifaci.a. Por isso ·que é de receiar, pensa do mod0 q~1e aoa>b'a 

., [e · CXpÔr, embora ache, sobre a identificação, que "todos", Ol'J'.~ra
rios ou não, se cl•evfam identificar. 

O Sr. José Lobo insiste na declaração de ter sido rec'iamatla 
pelas w1·oprias associayóes de ·BllLjíltt"·egados a providencia c©mbati d ;t 
.1Jelos collegas q1rn acaban1 de fallar. Ve.rifica, entretanto, 'CilWe o lan-
ç.arnen-to - rrn,ro e simples - relativo ao te.mpo ci.e s·erv-iço preshlcl·o. 
•não soffre.l!l. i.m•pugnaç.ão, e '[!ióde se.r realizado, sem depen.dencia ela 
•caderneta, figm:anclo no proprio termo de ·contracto. 

O Sr. Relat0r, ap11rando us a-Ivitres venced1ores, apresenta a 
s·cguinte redacç.ão, que é approvacila: 

"§ 2.º No mesmo termo será consignado p·elo patrão, arrnualc 
m.ente, ou por occasíão de ·expi:rar 0u de ser ;prorogado o 'contracto, 
'O te·Jil1PO de serviço prestado." 

O art. 3°, dispõe: 
"Incumbe aos poi:leres municipaes de ca·da circumscripção da 

·Re1pubJ.ica regularizar o h0rario para a abertura e · fechamento das 
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. casas de commercio, tendo em vista a limitação das horas de traba-
lho estabelecida por , esta lei." 

Pensa o Sr. Carlos Penafiel que esse e o artigo seguinte devem 
.<;er estudados por ultimo, como artigos sobre fiscalização e trans-
gressão, para não se dar a anomalia de crear penas para transgressão-
<le deveres ainda não definidos. O:tima em sentido contrariv- o Sr. 
Andrade Bezerra, fazendo vêr. que os dous artigos mencionados nã:> . 
estão nas condições descriptas pelo Sr. Carlos Pena.fiel, convindo 
.ilém disso assignalar que os deveres das partes são regido·s pelo 
contracto, de .accôrdo com a lei, além de r·egulados pelos principias 
geraes do direito. 

O Sr. Nicanor Nascimento combate o dispositivo, . inquinando--c> 
de inconstitucional, por intervir o legislativo f.ederal em assumpto 
que constitue attrlbuiçã.o dos muuicipios. 

O Sr. Jos.é Lobo sustenta que a inconstitucionalidade é apenas 
apparente, porque ao poder rnunidpal cumpre obs·ervar e fazer ob-
servar, na esphera de suas posturas, a lei federal reguladora do tra-
balho. ·O artigo em debate não institue nenhuma attribuição nov::r 
ou nóva obrigação para as municipalidades, e táo sómente põe ex-
pressamente em destaique a necessidade de harmoniz·arern as postu-
ras sobre horario para abertura e fechamento das casas comrner-
ciaes com os disp·ositivos legaes fix:ando o numero de horas de tra-
balho em cada dia, etc .. , etc. 

O Sr .. Andrade Bezerra, diz que - o pensamento do Sr. José· 
Lobo, assim ·exp.osto, har•monisa o dispositiv·o legal com as preoc-
C'upàções constitncionae.s, devendo-se prncurar para elle redacção em 
que fique expresso com a clareza que falta ao artigo em estudo. De 
'.iccôrdo com o Sr. · Andrade Bezerra se manifestaram os outros mem-
bros da Commissão, propondo o Sr. Relator, á vista disso, que o 
:irt. 3º, seja redigido: 

"O poder municipal de cada circumscripção da Republica, ao 
·estabelecer e regular o horario para abertura e fechamento das casas 
commerciaes, terá em vista, a limitação das horas de trabalho esta-
belecida na presente lei. " ' · 

E' approvado, iniciando-se logo depois o estudo do art. 4º: 
"Ao empregado, que sem justa causa fôr despedido, será garan-

tido o ·direito de indemnização por tantos mezes do respectivo orde·-
nado quantos · sejam os annos de serviço prestado no estabeleciinen-
to, sendo a fracção de um anno conta·da como · um anno com-· 
pleto. ·~ -

Os termos delle são analysados e debatidos, longa e demorada-
mente, pefos Srs. Carlos P·enafiel, Joã-0 Pernetta, Mauricio de La-
cerda, Nicanor Nascime_nto, Andrade Be.z·erra, José Lobo, e pelo Re• 
Iator, que apresentam ·e defendem varias e successivos criterios para: 
solução do caso. Apurando as opiniões manifestadas - o Sr. Re-
fator ofifereoe e a Cornmissão apprnva o seguinte substitutivo: 

"Os eri1pregados - que forem dispensàdos - reeeberão orde-
11ad·os co.rtesp·ondentes ·a · tres mezes de serviço, no mínimo, e mais 
um mez de ordenado por arrno ou fracção de anno de serviço, ·ex-
cepto nas hyp·othes1es do art. 1 O, e tfrão direito á indemnização· 
c.orrespondente a um mez1 de ordenado, quando - no caso de ter-
minação do contrado · - o ·patrão não o queii~a prorogar." · ' 

O Sr. Presidente põe em discussão os dous artigos seguint~s ~ 
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5.º O maximo tempo de trabalho dos empregados de commercic: 
será de oito horas diarias, ou 48 por semana, salvo em caso de ui:-
gencia, em que o trabalho poderá ser prorogado, mediante gratifica-
ção extraordinaria por hora accrescida, na proporção de 20 º [º do 
ordenado de um dia de trabalho. · 

6.º E' pi;ohibido no commercio o trabalho nocturno ás mulheres 
e aos menores de 14 annos, sendo excluidos de qualquer trabalho. 
ainda que diurno, os menores de nove annos. 

Ainda sobre esses dous dispositivos trava-se desenvolvido de-
bate entre os diver.sos membros da Commissão. 

O Sr. João Pernetta não os -pó de acceitar, porque prohibir al · 
guem de trabalhar mais de- oito horas por dia importa em violar a 
Hberdaqe individual, como já teve óccasião de sustentar, s·endo ·com-
Jiati do. pelós Sr.$. · Maurido de Lacerda, Nicanor Nascimento e An-
drad~ Bez•erra . 

O Sr . Carlos Penafiel acha má a redacção do- art . 5º, porque 
- erri vez de "l1oras diarias " dever-se-hia dizer "período maxüno de 

· frabalho diurno " . · Sente-se, ~J.ém disso, na obrigação de - como 
Ftclator do titulo sobre h ygie·ne do trabalho - intervir a proposito 
desses dous artigos para estabelecer excepções indispensavieis, por-
que no commúcio ha . actividades .para as ,quaes o dia de oito horas 
é demasiado, e outras que exigem regra espeeial . 

O Sr. José Lobo acha procedentes e bem fundadas as observa-
ções do Sr. Carlos Penafiel no tocante ás apontadas excepções, que 
o trabalho commercial ·exige, pede, entretanto, permissão para 1·e-
cordar que a Commissão está deliberando sobre as peculiaridades 
do trabalho commercial, e o art. 5º trata da limitação das horas de 
lrabalho, questão entregue á compe-tencia do Sr . Maurício de La-
cerda, ao passo que o art. 6º dispõe sobre trabalho nocturno das 
mulheres e creahças, · materi a que faz parte do titulo r·elatado p elo 
Sr. Joãü P•ern etta, e Já estuda·do e votado . 

Nessas condições pensa que os dous .mencionados artigos não 
.Jevem figurar no titulo que actualmente estudamos, e não figurando 
nelle as r egras geraes, b em claro está que tambem não poderão figu-
rar as excepções. Estas e aquellas deverão ser apreciadas opportu-
namente . 

O. Sr. Maurício de Lacerda F omeça reproduzindo os motivos 
pelos quaes - e de accôrdo com o Presidente, Sr. José Lobo -
ainda não ·apresentou seu r elatorio, parecer e ante-pr.ojecto. e em 
seguida manifesta-se d:e accôrdo com as p.onder ações do Sr. José 
Lobo, e sustenta que tanto o principio geral como as excepções a 
resp·eito da duração diaria do trabalho devem ser examinados quan-
d·o se estudar o r esp•ectivo titulo . Entende, porém, que as providen-
cias .suggeridas pelo Sr. Carlos Penafiel devem ser consignadas na 
d.cta da presente reunião, ·e torna·das em consideração opportuna-
mente . 

A Commissão se pronuncia favoravelmente ao alvitre, e o Sr . 
Carlos Penafiel apresenta assim. redigidas as providencias que re-
damou: , · 

"a) para os empregados de estabelecimentos. de. cr edito, de cam-
bio e de escrintorio .. é fixado o maximo de sei.s horas para o · di:a 

. ·normal de trabalho . " 
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"b) o p.erio.clo de duração do trnbalho poder á ser :reduzid0, por 
decreto devidame:m.te fundamentado , nos casos de trabalhos commer-
ciaes, insahibres ou toxicos." 

" e) se o trabalho normal fôr conjuntamente diur:m.o e :m.octurno 
e neste ultimo o empregado levar tempo supedor a tr·es horas, aquelle 
trabalho não poderá e.xceder de seis horas no maximo por dia ou 
36 por semana. " · · 

"d) se o trabà·füo commercial nocturno for igual ou inferior a 
tres horas, o trabalho normal poderá durar até o maximo de tres 
horas por dia ou 18 por semana .1' 

" e ) nas casas de commercio de laboraÇ.ão continua ou qu.ando 
nos casos de força maior, a actividade, . pelo seu ge:m.ero, não possa 
parar, serão organizados turnos·. " · 

"f) os trabalhos nos restaurantes, cafés e .casas de pasto, pode-
i·ão durar o tempo que a · utilização de dous turnos permittir." 

Pelo adiantado da hora a Commissão resolveu proseguir no 
estudo do ante-pr.ojecto do Sr. Augusto de Lima, ·em outra reunião. 
e o Sr . . Presi·dente designou para ella o dia 28 do corrente, em se-

<3uiÇla ás votações, e levantou a s·essão. 

J\ÇTA DA S,E~SÃO FJM 28 llJE J'ULHO .DE 1920 

Sol> J l pres.i:dencia do Sr. José Lob0, .e p.ir.esentes .>QS Srs. An-
clrade J3eze,rra, José .Maria Tourinho, João Pernetta, José Augusta, 
D0rv.al Por.tp, ..A.µgusto de Lima e Mauricfo .de Lacerda, remü u.-se -a 

· Z:pmmissão. 
O .S.r. Presidente d.eclara que .em POilils.eque:ncia d0s repeti él0•s 

debates, dlJ.s emendas, modificações e suppressões propostas, e das 
suggestões fei tas em a ult;i.mo r.eunião, ,co.mo res·u.H:ad.0 da C'@·rrelação 
e cpnnexâo d.a materia em estudo com outJ·as Já estudadas, e com as 
que de futuro o serão, a redac,ç-ão da re.sp.ecti:va acta e;xigia trabalho 
dtento e cuiQ.aàoso, que não foi possivel ultimar com tempo de ser 
Uda nesta r .euni'ão. 

Commµ,nic.ou o Sr . Presidente que deixavam. de comparecer a 
esta reunião o Sr . Carlo;;; Penafiel, por molestia, e o Sr. N.icanor 
"Nascimento, por estar funccionando na Commissão de Reforma . Tri-
butaria . 

Pa•ssaHdo ao expediente foram lidos dcrns of.ficios da União d.os 
Empregados · do ComrneTcio do Rio de Janeiro, .1.1m .cornmu~icando á 
1Commiss'ão, como "interprete legislafivo ·do ,problema social"., !iJlie íl 
:r·equerimento do Sr. Ar.senio Pedrosà fà.r.a inserido em acta o topico 
do discurso d© Sr . ·Presidente da Repuhli.ca, p.r-of.erido por occasiã© 
da visita por est:e feita á Associação Comme,rcial desta cidade, e n@ 
·qual rec0mmendou fôsse .conc.edida participação nos lucros, e oH.fr~ 
ie0nsig1rnndo f.ranc-o,s elogíos e appiaus_os ao pare.cer .e ant~-pt oj.eclo 
do. ·sr. Augusto de 'Lima, e agradecendo a remessa dos respeclsivos 
avulsos . 

0 Relator, Sr . Augusto de Lima, tamb<UU conunmúcou haver re-
cehid.o um olff.ieio do Gremio dos Alfaiates, scientificando-o da noT 
meação de uma commissão para se entender 'com o .Refa-t0:r, sobre 
<.os inte1·esses da cJasse. depend·erites da lt:gislação em .estudo, e c.onT 
d uiu p erguntando si os alfaiates haviam sido incluídos n·as p1~o :v ir . 
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<lencias legislativas até ag.ora estudadas e tomadas pela Commissão. 
E o Sr. Andrade Bezerra, aliás apoiado expa,essamente p ela Com-
missão, sustenta que sim, pois que o alfaiate é um operario, não ha-
vendo por isso necessi-dade de referencia ·especial a essa classe de 
irabalhadores . 

A Comrnissão pi·oseguiu em seguida no estudo e votação do ante-
projecto do Sr. Augusto de Lima, tornando em consideração o 

"Art. 7.º O negociante ficará obriga.do, lilO caso de accidente, a 
prestar assistencia medica e pharmaceutica ao empreg·ado, cujo logar 
lhe será mantido . até tres mezes . A ililvalidez, em consequencia do 
accidente, será attendida na fórma já reguJ.ada pam os accidentes 
do trabalho, em geral.." 

,O Sr. João Pernetta ini.ciou o debate, sustentando que o referido 
artigo devia ·ser s11pprimicfoi, por superfüuo, pois a materia de que 

·.trata já tinha sido convenientemente regulada pela Commissão, no 
titulo sobre accidentes no trabalho. 

O Sr. Maurício .de LaceFda tambem sustenta que era materia 
vllucida a coustaate d·esse artigo, em vista de .definição já approvad.a 
t.lo que seja operaria, e que foi redigido de modo a .alcançar toda 
especie de trabalhador urbano, rural ou maritimo; não se devia pra-
ticar essa rep·etição, .que .mais tarde ,iria equivaler, ip©&shr·elment e 

·para os interpretés, a uma restricção feita quanto a categori:a.'S cl;e 
uperados, para .que não fôra replilJtada ne.cessaria a insistencia do 
artigo em debate. 

· O Sr . Jros·é Lobo é tambem d.a .mesma opin·iã0 e ·ire.cor:aa que a 
Ccnnrnissão, ao estudar de ·novo a questão relativa aos acc.identes no 
Jraba.Iho, e atten der ás :iustas reclamações decorrentes cla execução 
da respectiva lei, modiüeou .a de:t.linição do '('[Ue iseja operario, jus-
tamente _para .que os ~Tl!pregados do commercio ficassem de modo 
expr esso n~lla inclui dos e amparados pelo risco -profissional . 

Pelas considerações expostas ·a ·Commiss·ãe> unanimemente resol-
veu eliminar o referid0 art. 7º e entrou no exame do 

"Art. 8.º Os empregad·e>s -das socieda.des anonymas e companhias 
limitadas terão direito á percepção annual de uma -percentagem 
~' obre o I.1wro bruto das mesmas, proporcional aos venciment os rle 
cada empregado." · 

O Sr. João Pernetta disse que, 001llorme opinião ·e voto já 3r1 -
teriorme1üe 'rnauif:estado, é - .em principio - ·contrario á doutrin a 
d.a parti.cipação do proletariado nos lucros, p0>is sustenta a necessi-
dacl.e social da concentraçào dos capitaes e nunca de sua dispersão. 
A~ceita, por.tanto, conforme j-á prop0z em ;projeêto de caracter ge-
ral sobre a e>rganizaçãe> do traba·lho, a divisão d·o salario em duas 
pa'l'tes, uma fixa e outra movel, •esta ultima, po.i;;ém, a tit ulo de grati-
ficação, pro labo·re, e portanto proporcie>nal ao prciducte> da activi-
tlade de cada um, nunca, po!'ém, como participação nos lucros . 

O Sr. Relat©r informa que a prnvi dencia constante do ar't . 8° 
foi .pedida ,pele>s empre~arl0s cornmerdaes. Fignrando em qnasi to-
dos os memoriaes por- elles dirigidos á Commissão, limitara'!iJ.-n'a ús 
sociedades an0.nymas e companhias limitadas "poTque á dire·eção 
tÜ?stas falta a cont.i:rauidade pessoal, pelas mudanças perioàicas de-
.correntes da eleição, ao passo que nas outras sociedades ou ca·sas 
commerciaes, sob firma fod~vidual. a c-ontiJiauidade pessoal da di-
recção, a convivencia continua de empregados e ·pàfrões, em matr ria 
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· d~ serviço, facilitam o reconhecimento do merito dos primeiros e os 
··accessos ou outros benefícios. 

Acha o Sr. Relatoi· que é esse um ponto importantissimo da 
· questão social, pois joga com o principio da participação nqs 
lucros. 

E' de parecer, plorém, que em vez de re.stringir a applica1,:ão do 
principio aos empregados de sociedades anonymas e companhias 
limitadas, como fez o artigo, de accôrdo com o pedido dos emprega-
dos, a lei deve consagral-o para todos os generos dé exploração mer-
cantil, pois reputa essa providencia altamente solucionmlora ou en-

. caminhadora dá.s relações· entre capital e fr<\bal'ho. 
Deve, além disso, as:i1:gnalar, para . goyerno da Commissão, que 

·a 'Associação Paulista ·dós Empregados no Commercio pede que os 
1 O ºIº que figuram nos livros de _escripturação merca~itil de. cada um,a 
dessas sociedades, sejam distribuidos pelos empregados, na propor-
ção dos respectivos vencimentos. . 

Acha, em conclusão, o Sr. Relator que, em i:nateria de partici-
pação nos I'ucros, 'não nos déveínos limitar ao trabalho commercial, 
beneficiando tanto aos empregados de sociedades anonymas e com-
panhfas limitada:s, como ·os de . outr'as fórmas de rsociedades, e de 
firmas individuaes, e devemos estender a prov1dencia ao operariado 
em geral. · · · · 

O Sr. J osié Lobo declara · que a · ma teria reclama distincções op-
portunas, que facilitHão o encaminhamento e solução do caso dis-
cutido. O referido árt. 8º consagra o principio da partic_ipação nos 
lucros·, mas - a) fal-a .recahir sobre lucro.s brutos; b) 1~ão estabe-
lece a porcentagem ou quantum della; e) limita esse beneficio aos 
enipregados de sociedades animymas e companhias limitadas, de 

·eonformidade com o pedido da grande maioria de 'associações de 
empregados commerciaes, e pelas razões por ellas formuladas, e cla·-
ramenté expostas pelo Sr. Relator. · 

Parece-lhe, entretanto; que não procede tal limitação, o que · o 
·legislador tem que se inspirar em razões de outra natureza, verif~
cando a necessidade, a .justiça da medida, para deterniinal-a com ca-
racter geral, em favor de · todos que exercem actividacle no comnier-
cio, como condição e garantia para o proprio trabalho, e nunca esta-
belecei-a" para uma categoria de eni.pregaclos, deixando _ a sorte df 
outros, que constituem a enorme ma1oria, dependente ela vontade de 
.patrões. · · 

Entende, pois, que nes.se ponto o art. 8º devia soff.rer modifi-
cação para o effeito de ser supprimida a referida limitação. Quanto 
aos outros que distinguiu sob lettras d e f devem ainda ser modifi-
1~ados, não só para se restringir a participação, de modo a recahir 
rnbre lucros líquidos, como para se fixar a por.centagem ou quan-
tum della. 

Consideradas a ·natureza das relações contractuaes entre e)n,-
pregados do coinmereio e respectivo:s ·patrões, e a fórma de consta-
.Lição a·os ordenados elos primeiros, bem ·como da receita, despeza e 
lucros ' Jiiquidos do estabeleCimento, por meio de livros devidam·ente 
cscripturados, a oartiCinação nos lucros não offerec.e, quanto ao tra-
balho commerciar, as dif.ficuJ.dades pr~ti_cas, que têm surgido, mesmo 
J10s ce·ntros indusfriaés mais adiaiitados, na sua ,appli.cação aos . ope-
rários das "Outras industrias. · 
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Por todas essai; considerações, e porque estamos estudando o 
· trabalho .cornmercial em suas peculiaridades, pensa que - no titulo 
que está sendo discutido - deve ficar consagrado o principio d::t 
participação nos lucros, a favor dos empregados commerciaes -em 
geral, precisando-se a porcentagem, e que esta · recahirá sobre o 
lucro liquido. 

O Sr. Andrade Bezerra entende que a questão está deslocada e 
que a participação nos lucros deverá ser examinada quando· fôr 
estudado o titulo sobre salario: é pelo principio, mas a ser opportu-
:;amente desenvolvido e applicado. 

O Sr. Miauricio de Lacerda, Relator do titulo sobre salario, sus-
tenta que no art. 8° deve se firmar a regra, a proposito do trabalho 
c·ommercial, uma vez que estamos deliberando sobre suas peculiari-
dades, · e a fórma de participação nos lucros é uma dellas, como bem 
assignalou o Sr. José Lobo, generalizando-se 9pportunamente; a sua 
.1pplicação, a outras categorias c;le trabalhadores, · pois a primeir'a 
fúrma de applicação não exclue a segunda, e ambas completam a 
providencia. 

O Sr. José Maria Tourinho opina em o mesmo sentido, pedindo 
·iicença para salientar que por partiQ;pação nos lucros só se póde 
•:ntender a que ver·sa sobre lucro Ilqmdo, pois que em boa technicá 
o pl'oducto bl'uto· de operações commerciaes não constitue lucro, que 
su se apurn nas operações de balanço entre receita e despeza. . 

O Sr. Andrade Bezerra concorda então com as observações dos 
Srs. Mauricio de Lacerda, José Maria Tourinho e José Lobo, pro-
nunciando-s·e em identico sentido os demais membros da Com-
missão. 

A' vista disso o Sr. Relator formulou e foi approvado o se-
guinte: 

Art. 8.º "Os em·pregados de commercio terão direito á percepção 
!mnual de' um divi>dend·o, no minimo, de dez por cento sobre o lucro 
liquido do estabelecimento em que traba1harem, e que será parti" 
lha do na propOI'ção dos respectivos ordenados." · 

E' submettido a discussão o art . 9º: "em caso de fallencia, se-
rão os empregados inscriptos entre os credores privilegiados, cü"m 
direito a tantos mezes de ordenado quantos os anrtos de serviços 
prestados no estabelecimento". ·· 

O Sr. Relator esclarece que os empregados fundamentam essa 
providencia c·om a allegação de não lhes caber nenhuma culpa nos 
desastres commerciaes previstos no dispositivo que analysa, e que 
reputa grandemente justo. 

O Sr . Andra:de Bezerra acha que seria .conv·eniente o · artig_o 
determinar, com um _pouco mais de clareza, de que ordem é o pri-
Yilegio conce.dido, fazendo referencia expressa á disposição da lei 
de fallencias, consignando além disso que o p.rivilegio . gara·nte -
não só a indemnização correspondente a tantos mezes de · s<ilarios 
quantos annos tenham de emprego - como os ordenados atrazados 
e os vencidos durante a faliehcia . 

O Sr. José Lobo obs·erva que . os empregados, manUdos nos tra-
h .ilbos do estabelecimento. durante o processo .da fallencia ... deixani 
de ser er11pre,gacfos ·ao fallido, e têm a sua situaçiio pre".ista, r egu. 
lada e garantida na citada lei. Concorda nos demais ppntos com as 
modi.ficaÇões aconselhadas pelo Sr. Andrade Bezerra . · · 
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O Sr. Joã•o Pernetta propõe, para mai0r clareza, C[Ue no artigo, 
.ora discutid0, se cliga exp1,e·ssament·e segundo prescreve 0 artigo 
<indicando <O numero que vier a ter) da presente lei, porque o ar-
tigo 4º do titulo que se está estudando lá consagrou garantia 
identica. 

O Sr. José Lobo diz que ha confusão da p aàe do Sr. João 
:Pernetta, pois que o citad·o art. 4º trata da indemaização devida 
·:i.·os casos em que o empregado é dispensado, ao passo que o art. 8° 
. ~ regw.la nos casos de fallencia, consignando o privilegio que garante 
o effectivp pagamento. 

O Sr. RelittGr 'mlil:anif.esta-1se de !inteiro accôrdo com as ponde-
rações do Sr. Andra·de Bezerra: cmn-pre que o artigo, que se está 
.examinando, não só declare credores privilegiados taes · empregados, 
11ias ind~G1ue tambem o dispositivo regulador do privilegio, citando 
e;q)ressamente © ·artigo, o numero e a data da lei das fallencias, E, 
de accôrclo com o v'enci.do, redigiµ o seguinte sub>stitutivo, unan·i-
memente approvado: · 

"Art. 9. º Em caso de fallencia os empregados serão incluídas 
entre ©S crecl0•r.es privilegiados, na fórma da lei de faUencias (artigo, 
numero e clata del.lla), não s0 pelos seus ordenados atrazados, como 

,iPOr uma indem.nizaçã0 corres;pondente a tanto.s niezes de. ordenado 
.quantos sej.am os annos de serviço prestado no estabelecimento." 

·Passa a C0mmissão .ao 

'"Art. :i:O. Além das penas commü1adas na legislação commum 
aos empregados, pela malversação, dólo, culpa ou negligencia, ser-
.;fües-1ha exi•gi:vel a indem1ilização: 1 º, q11Jfü'ldo ·se despedirem sem parti-
cipar á casa com 30 dias pelo menos, de antecedencia, se tiverem ma.is 
.fJ,e am ann0 d:e sN·vi.ç-o, e 1.5 dias, 1par-a menor espaço d'e tempo; 2º, 
.ç\rnndo no ,ex.ercicio ·file suas funcções exercerem outras, em casas 
•Hff.eren.tes, traz·endo pr.eJiüiZG á em que fôr empregado; 3º, quando 
revelarem assumpto·s re.servaàos do estabelecimento." 

O Sr. And·rade Bezerra .é de op.iniã0 ql:le seja1n suppri.midas as 
d!J•alavl'as "a indemnizaçíio", para nã0 p arecer que existe uma ia-
.rlemn.izaçifo mar-cada, pre:f.erin€1o-se a formula "serão civilmente res-
ponsaveis perante sens patrões, etc ." 

O ~ir. Joã0 ;F>.er!'le.tta ilidaga ·qual d.eva ser em taes casos a in -
.rlemnizaçã.o e qual o motiv-o da di;f.f.erença ·de ·prazos - 30 e 15 d-ias 
-- feita no airtigo. Responde-lhe o Sr. Andrade Beq;erra que a in-
clcnmi.zação será proporcional ao danmo causado, e· a filiHeJ.·ença de 
J: raui tem fund·amento na circumstancia de ql:le quanto mai or fôr 
o ternpo de servi.ç:o d·© empregado que se reüra - mais diHicil será 
('O nscguir subs-Htl!lto que ex,e.rça ·as suas f\llucç0es c-,0111 ide!'ltica efrfi-
dencia. 

O Sr . .J-oã.0 Pernetta ohs·e,rva de novo cme o ,1naroe.r0 2 do ·artig,3 
e mu.ito va ~o , .aJ·ém de conkario á liberda·file inclividn.u1l, ·Jil·Ois o etn-
pregado póde querer app1icar sua ac-ti:vidade a out ro S•erviço. J:n-
>•iste igua]mera.te .por uma d·et:ermi naç.ã-o mais segura e prrcisa sobre 
o ·dmnno ou indemmização. 

O Sr. Audraile Bezerra declara em resposta: a) qu e não é pos-
<;ivel p.r ecisar préviam ente 011 clcterminar c0m .s·egnrança qual se.ia 
ô damno, pois qu.e a respotijsabilidade civil do empregado terá que 
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:.>er apurada em cada caso, de accôrdo com a lei; b) que o. n. 2 visa 
o caso da "concurrencia desleal" firmada pela doutrina, e que tam-
hem terá de ser verifica•d·a em cada, caso; c) que isso, entretanlu. 
;1ão prejudica o empregado, 1pois o patrão é que terá de promover 
0 respectivo processo, incmll'bindo-lhe o onus da prova; d) que cum-
pre não esquecer que nesse cas·o não se trata de despedir empre-
gado, mas de ·exigir delle indemnização, apurando devidamente a 
responsab.ilidacl:e civil pefo damno que houver causado. 

De accôrdo com o p·ens-amento da Gommis.são, resultante dos 
u•eba<tes, o Sr. :Relator pFO'IJÕe a seguinte rnodifieação parciãl ao 
art. 10, que é approvada: 

. "Art. 10. Além das penas comminadas na legislação co.mmurn aos 
empregados pela malversão, dólo, culpa ou negligencia, serão elles 
civilmente responsaveis perante os seus patrões: (o mais como 
está) . " 

Estuda-se immediatamente o 
"Art. 11. Aos empregados do commercio, que forem chamados 

ao serviço militar, serã•o garantidos os respectivos 1ogares, perce-
hend-o o ordenado correspondente ao tempo 'da incorporaçã'O." 

O Sr. João Pernetta propõe 1que o dispositivo seja extensivo· ao 
proletariado ei:n geral, e declara votar pela manutenção de todo o 
ordenado, conforme o -artigo estabelece, perdendo os empregados· 
Ui)enas a gratificação pro labore constituída po•r parte variavel de 
salàrios, ou consistente na participação nos lucros, conforme enten-
den a Commissão; ·quanto á parte fixa do salario, que na hypothese 
é rrpresentada pelo ordenado, pensa que não deve ser modificada, 
po is reyresenta o necessario para manutenção do empregado. 

O Sr. Andrade Bezerra - acredit'a se dev·er dar nesse caso ape-
nas dous terçus do ordenado, como se faz com os empregatlos do 
Estado, ·e que se disponha prohibindo expressamente a disvensa 
dl~ empregado, qtiando chamado ás fileiras e durante a P!'lrm<Jncn-
cia nellas. 

O Sr. Relatar chama á attenção para os termos do artigo, onde 
c,~se pensamento s·e ·contém. 

O Sr. Maurido de Lacerda entende que se devia dizer "du-
rante" e não "correspondente", o .. que parece ser um total e de uma 
só vez, quando a Commissão quiz resalvar o ordenado r egular elo 
empregados, além cie ot1tras garantias que não perde, pois na fileira 
é considerado licencia·do .e não :dispensado, mesmo a titulo provi-
sorio . . Quanto ao ordenado acha injusta a e•quiparação, mesmo com 
o criterio ela parte fixa e variavel, pois o orclena,clo é fixo e o que 
varia · é a percentagem no lucro. Como está récligido o artigo o em-
pregado perde esta ficando com aquelle, de modo que se ainda . s~ 
for descontar no ordenado um terço, elle ficará sem aquella que é 
uma gratificação pró-labore, e eem diminuição de um terço 1rn 
justa retribuição cl.o trabalho, quando é certo que o espirfü> da lei 
é consideral-o licenciado com ordenad0. ' 

O Sr " José Lobo, que a pFincipio apoi·ára ·as considerações elo 
Sr: . Andrade Bezerra, d.eclarou ·afinal ,que eram pro.c·edentes .os. ar-
gumentos dos Srs. Joã·o Pernetta ·e Maurício de Lacerda,. não tendo 
cabimento a analogia invoca - com fundamento no que se 
clá .em relação aos· funccionarios do Estado porque bs vencimentos 
clelles são. diivididos em ordrena.do e gratificação, ao passo· que a gra· 
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tificação de empregado •comtnercial é representada pela participa-
ção nos lucros. . 

A Comrnissão resolve, pois, de accôrdo com as suggestões do 
Sr. Maurício de Lacerda, manter o artigo, r.econhecendo em tal caso 
ao empregado cmnmercial direito ao ordenado integral, deixando 
apenas de ter participação nos lucros. 

Passa a Commissão a considerar o · 
"Art. 12. São feriados, no comme1~cio os dias 1 de Janeiro, 7 de 

Setembro e 15 de Novembro, e os de eleição nos municípios em que 
estas se realizaPem. Cada empregado terá direito a gozar de 15 dias 
de férias em cada anno. " 

O Sr. Maudcio de Lacerda combate por absurda a parte do 
dispositivo relativa aos. dias feriados, al:ém de provocadora de con-

. flictos de leis. 
O Sr. José aMria Tourinho recorda que na legislatura passada 

o Congresso rej1eitou, e bem aparteia o Sr. Mauricio de Lacerda, 
project·o semelhante. · 

O Sr. José Lobo pensa tambetn .que do artigo ·em discussão 
deve ser .mantida apenas a parte que consagra ás if·érias annuaes de 
15 dias . 

O Sr . Maurício de Lacerda concorda, accrescentando CJcUe os 
crnppegados solicitaram a primeira parte como meio de tornar viavel 
a segunda. Entende, por-ém, que as férias devem ser dadas, sem ter 
em conta nem os dias de repouso ordinarios ou extraordinarios, nem 
·OS de d·escanso dominical, ·quer seja civil, quer religioso, pois as 
férias são uma conquista a se fazer e que deve ser extensiva a todo 
-0 trabalhador. 

E' approvada apenas .a ultima parte do art. 12, sendo posto eln 
discussão o 

"Art. 1'3. O Departamento do Trabalho velar.á, por int·ermedio 
uos seus agentes pela fiel observancia destas disposições'', que por 
proposta do Sr . Maurício de Lacerda foi prejudicado, pois qu'e no 
projec;to já s·e dispõe de modo geral a respeito e dando mesmo ip.ter-
ferencia ás associações e syndicatçis de classes na fiscalização da lei 
e sua existencia exterior. 

Concluindo assim o estudo e votação do ante projecto do Sr . 
Augusto de Lima, o 1Sr. Presidente designou o dia 14 do correnie 
para leitura do relatorio', parecer e ante pro}ecto do Sr. Nicanor 
Nascimento, sobre ~ Seguro Social, - e levantou-se a sessão . 

. ACTA DA REUNIÃO DE 20 ·nE NOVEMBRO DE 1920 

Sob a .presidencia do Sr. José Lobo, pres·entes mais os Srs. 
Augusto de Lima, Maurício de Lacerda, João P.ernetta, Carlos Pe-
nafi el, ,Nicanor Nascimento, J.os-é Augusto, Deodato Maia e , Corrêa 
àe Britto, r eune-se a Commissão . 

Disperísada a leitura elas actas das reuniões realizadas a 26 e 28 
de .Julho proximo passado, por terem sido publicadas no Dial'io 
O ffi cial,' for am ellas approvadas sem observações . 

· O Sr. Maurício de Lacerda requer, que, como subsidio ao estu-
do da Commissão, quanto ao direito operaria patrio e internacional. 
sejam publicadas, em seguida a acta, as duas séries de arti gos tra-
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duzidos pelo Sr. Primitivo Moacyr, da r~vista Le Correspondant 
(fase. d·e Setembro) .e delle requerente, ins"ertos n'O Jornal e O Im-
parcial, desta cidade, respectivamente sobre "Organização Interna· 
cional do Trabalho" e "Conferencia de Washington", fornecendo 
para isso os nec.essarios ex•emplares desses jornaes. 

O Sr. Andrade Bezerra em seguida re·quereu fosse publicada no 
Diaria Official, observadas as disposições regimentaes, a mensagem 
dirigida pelos operarias da União ao ·Congresso Nacional e que a 
Mesa da Camarã encaminhou a esta Commissão. 

Foram appr·ovaclos · am·bos os requerimentos. 
Dada a palavra ao Sr . Nicanor Nascimento, Helator da questão 

"Seguro operaria '', começá elle declarando que vem fazer observa-
ções que devem preced•er o seu trabalho. Não o pôde concluir por-
que esbarrnu em uma difficulclade invencível. Acha que não , póde. 
dispôr sobre seguros, desd·e que não sabe o que vai contar sobre 
opcrarios do Estado. Na situação actual, este não tem nem montepio,. 
n~m aposentadoria, .e mesmo quanto a outras garantias os respecti-
vos regulamentos, ora consagram com maior ou menor moderação, 
ora com lamentavel exiguidade. 

Continuando, diz que não comprehende como dar aos parti-
culares ·qualquer regalia sem que tenham como paradigma os do 
Estado. As leis ·eram contradictorias, mesmo para estes: umas dão 
a sua equiparação a funccionarios, outras nem isso, como na Cen-
tral, de que quer citar o caso de 38 operarias invalidados de ve~ 
<lade, e que agora se acham ameaçados de mis·eria, apezar de terem 
gasto a saude em serviço . 

Entende que não póde dar a formula para o operario privado 
sem conhecer a do publico. A doutrina hoj.e positiva e victoriosa 
é- que ·todos os que concorrem para a producção são funccionarios 
do Estado, mesmo os operarios particulares, devendo-lhes este a 
pensão ou aposentadoria. 

O Sr. Corrêa ele Brito, Helator ela questão relativa aos operarias : 
do Estado, intervindo nó debate, declara não haver motivo para a . 
duvida levantada, pois que a distincção entre operarios privados e 
operarios publicos não tem cabimento, pois que o Estado é, como 
patrão, igual a qualquer outro membro do patronato. Ao que ob-
serva o Sr. Nicanor Nascimento que nessas condições deixa ·de ter 
objecto a parte da reforma relativa aos operarios da União, con-
fiado agora ao estudo de seu digno collega por Pernambuco. 

O Sr. J·osé Lobo, tomando em consideração a consulta e ob-
jecção formuladas pelo Sr. Nicanor Nascimento, responde - qüantó 
a esta ultima - que .formulou e submetteu · ao -estudo do Relator 
{'Special a these . "OperW'ias da União, dos Estados e dos municí-
pios", p-0rque, aO' organizar e distribuir as thesés, que constituem a 
r·eforma, já encontrou posta· em debate e dependente de · solução 
legislativa essa grave e interessante questão. 

E um Relator especial foi encarregad·o do seu estudo1 afim de 
- examinada .ella em seus teDmos gera·es e nas suas peculiaridades, 
- em confronto com o parecer, debate e votação r elativas a cada 
umà das outras questões, sobre os operarios das industrias privadas, , 
verificar se as medidas e providencias, acloptadas com r·eferencia 
aos ultim os, deviam ser appiicadas aos primeiros integralmente ou 
c om modificações aconselhadas pelas referidas peculiaridades . Não 
procede, po•rtanto, a objecção. 
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E' por igual .sem procedencia a duvida levantada e que motiv@lll 
a consulta d-o illustre \'epresentante do Districto Fed'eraf. Nenhuma 
razã0 ou fundamente• ha para que o parecer e ante projecto sobre. 
·•·seguro operaria" fique dependente da soluçã·o a s·er tomada sobre 
0 caso dos operarios da União, porquanto temos que deliberar 
sobre o seguro operario q;uer a Commissão mantenha, quer snpprima 
.:i omo propõe os projectos ns. 88~ de 191 O, e n. 9, de 1920, a dis-
tincção entr.e -o:perarios e funccionarios publicos . Ora, si mantiver-
mos afinal a ,distincção, os operarios }á terão as garantias do s·eguro 
devidamente reguladas; em caso contrario,· supprimida a distincção, 
o operar io de. Estado transrformar-se-ha em hmc·oionado publico, " 
a sua . situaçfo juridica ser.á regulada pela lei que reg.e o funccio1rn·· 
li3mo publico em geral, escapando assiim á refórma legislativa sobr~ 
o trabalho . 

Por todas essas considerações penso que a Oommissão d.eve . 
desde logo estudar, dis·cutir e v-otar o parecer . e conclusão sobre 
"~eguro operario". 

o· Sv. Deodato Maia manifesta a mesma opinião, observarndo· 
que em toda parte a legislação para o trabalho privado tem preee-
ü·Mo a applicavel a.os operarias do Estado, no q:ue é c@ntesta.do pel') 
Sr . Mauricio de Lacerda, que cita como ·exemplo a França, onde se 
d'eu. justamente o contrario - Insistindo © Sr . Deodato Maia !!(Ue 
aponta a Argelfitina, ond.e o projecto Palacfos, applicado como ex-
periencia a- Buenos AiTes, ·o f.oi no· sentido de sua afüirmação, a·o 
que pondera o Sr. J 0sé Augus·to, quanto á applicaçã0 restricta a 
Buenos Aires, que ella foi consequencia da victoria dos· ultra-
f ederalistas pelO' r·e-oeio de legislar a Bnião em materia da compe-
tencia1 coRstitucio·rral dos Estados,. 

O Sr. Nicanor Nascimento insiste em sustentar que deverá a 
Gommissãp resolver primeiro a situação d·os operarias do Estado\ 
argumentando com o que. se deu com operarias da Estra·da de Férn> 
C'entral, que, após trinta annO's de serviços, se invalidaram e foram 
llespedidos, convfndo lembrar que o Regulamento n. 8. 610, de 15 
de Março de 1911, citado p·elo Sr. José Lobo, em aparte, só ampara 
os O'pcrari-os da Estrada de Ferro Central no caso de invalidez, 
qua·ndo esta é a consequencia de acddente no trabalho, sendo pois 
imlispensavel o seguro para outras fórmas de inv.alid·ez. 

O Sr. J.osé Lobo, éonfessa que, na realidade, o · citadO' regula-
mento n. 8 . 610, só ' cogita da invalidez oriunda de accidente no 
tr'ahalho, facto que não enfraquece, e ant·es reforça a argumentação 
no sentido de· se dever dar desde logb a · todos os opei-arios, por méio 
de. seguro, as garantias para os demais casos d·e invalidez. 

O Sr. Carlos· Penafiel apoia o ponto de vista do Sr. Nicaam· 
Nasciment'o , pois entende que a concessãO' do predicamento a ~) 
fnnccfonario· publico não importa em favor, pois é dfreito que se 
funda na Constituição; p.ensa, aloém disso, que se deve applicar a 
formula do. Dr. BoTg.es ele Medeiros, associando o Estad'o aos opera-
rias p-or meio de caixas de contribuição, e conclue affirmando que 
os oper arias ·do Estado protestarão· se· legislarmos antes para· os 
operarias particular.es . . 

Voltando a fall:ar: o Sr . JO'~é Lobo contesta que a Constituição, 
mesrnlO indiredamente, consa1gr;e o .pTedica.mento de .funcciorrarie 
publico· em favor-· do·s oper·arios do · Estadi:>'; assignal-a que o pro-
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jecto de Jei é um só, e que o facto de se estudar um capitulo ou 
materia antes de outra, não importa em pr,eferencias ou preterição, 
·que possa motivar protestos, e conclue affj.rmando que a citada 
'formula Borges ele Mefileiros, em nada modifica a especie ql!le a Com-
:missão está agora discuUnelo. 

O Sr. João Pernetta diz que - sem entrar no merito da questão 
relativa aos op,erarios elo Estado, pensa que o seguro op·erario deve, 
como propoz o Sr. José Lobo, ser estudado e votado desde logo; e 
C> Sr. Maurício declara que - em ohediencia ao methodo, vota pela 
proposta elo Sr. José Lobo, que obtem tambem os votos do Sr. Au-
gusto de Lima, Corrêa de Brito e Jos·é Augusto. 

O Sr. Nicanor Nascimento requer então seja convocada reunião 
para 29 do corrente, afim cJ.e· ler o relatorio e ante-projecto sobrl" 
' 'Seguro operario". 

O Sr. Maurício de Lacerda informou que, apez.ar de todo seu 
-empenho não lhe foi possível concluir as correcções de seu traba-
lho, que aliás está prompto, e que submetterá á Commissão antes do 
'fim do corrente mez. 

Nada mais havendo a tratar o Sr. ·Presidente convocou os mem-
·uros para a r eunião no dia 29, conforme requereu o Sr. Nicano: 
Nascimento, e encerrou a reunião, do que foi lavrada· a presente 
·s.cta. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (*) 

Entre as instituições· internaciona·es resultantes da guerra e 1m-
postas p.:la evoluçãci das idéas e pelas necessidades novas do mundo, 
.z organização internacional do trabalho é, na hora actual, a mai . .; 
activa e uma das mais interessantes pelas concepções sobre as quaes 
.ella repousa. Ella não é sómente uma das secções da Sociedade da<; 
Nações, mas o modelo das organizações t echnicas que a Sociedade 
das Nações se esforça de crear nos diversos domínios. · 

A organização internacional do trabalho tal como foi instituid<l 
pelo Tratado ele Versailles é o remate de um duplo movimento de 
idéas que se produziu ao mesmo tempo na classe burgueza e na 
dasse operaria, trinta annos para cá. 

Em 1876, o Governo fede.ral suisso procurou provocar a reunião 
tle um congresso internacoonal para a protecção legal dos trabalha-
·dores; a sua iniciativa não teve resultados immediatos, mas eUe a 
rntomou em 1890. Guilherme II, ·então no começo do seu reinado. 
e desejoso de p.opularizar-se entre os operarias, p ediu-lhe para 
·desistir da idéa em · favor ele Berlim, onde se realizou a primeira 
-conferencia internacional de caracter o.fficial. Em 1'900, foi fun-
dada em Pariz a Associação internacional par-a _protecção legal dos 

t rabalhadores, cuja icléa foi estabelecida em Berlim. O offi.cio in-
ternacional do trabafüo em Basiléa não cessou durante todos estes 
:mrnos de fazer um gr:yide numero de publicações estatisticas. e 
scientificas sobre as questões do trabalho e da protecção operaria, 
de grande valor. 

(•) Publlcacão do Sr. Primitivo Moacy;r no Jornal. 
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Esta ass9ciação promovia conferencias annuaes. Um 2º Con-
gresso Internacional, em 1913, continuação do congresso de 1890, se 
reuniu em Berne e adoptou projectos de convenção sobre a des-
occupação, sobre o emprego do phosphoro. branço, e trabalho no-
cturno das mulheres na industria. Estas convenções porém, não tio 
nham nenhuma .autoridade e não existiam meios de obter ratifi-
cação por todos os povos. 

Em 1899, r~iu-se em Paris um congresso para protecção dos 
trabalhadores pela provi'dencia collectiva . Estava-se, então, ao tempo 
<las grandes leis de seguros sodaes, alleimães, e o congresso de Pariz 
procurou o m·eio de estender este beneficio aos outros paizes indus-
triaes, particularmente no domínio dos accidentes, da velhice e da 
invalidez . 

Numerosas c·onf.erencias internacionaes se realizaram em Ber-
ne, 1'891. Milão, 1894 . Bruxellas, 1897. Paris, 1900. Dusseldorf, 
1902 . Roma, 1908. Haya, 1910, Dresde, 1911. Zuric'h, 191'2. 

O Comité permanente internacional dos seguros sociaes, fun-
dado em seguida á Conferencia de Bruxellas de 1897, foi presidido 
pelo Sr. R. Poincaré, Presidente da Republica, e depois pelo Sr. 
Léon Bourgeois, em 1912. 

Após a conferencia internacional de Paris, sobre a desoccupa-
ção, 1910, foi creada uma associação internacional para a luta con-
tra a des.occupação, com séde em Gand, e da qual foi nomeado pre-
sidente o Sr . Léon Bourgeois. 

Desde . 1910, o comité perman~nte internacional dos seguros 
sociaes, a associação internacional para luta contra a desoccupação 
se esforçaram pela organização de uma fe:deração . Esta tendencia á 
internacionalização dos problemas d.e protecção ·operaria se explica 
perfeitamente pelo interesse do patronato em face das reivindica-
ções cre.scentes da classe operaria. Na impossibilidade de resistir 
a reivindicações cuja justiça era evidente e que encontraram uma 
~xpressão e uma força nova nas Encyclicas de Leão XIII, os 
patrões ºpensaram em . estender estas concessões a todos os paizes, 
ao mesmo tempo, de modo a não se alterarem as condições normaes 
de concurrencia mundial. Este interesse explica que o movi;mento 
de ])rotecç.ão aos operarias no domínio internacional tenha partido 
não dos meios operarias, mas, ao contrario, dos meios burguezes. 

Entretanto, parallelamente a este movimento vindo do alto, um 
movimento de tendencias analogas - ainda que inspirado por moti-
\'OS differentes - se manifestava na classe operaria de todos os 
paizes, ao qual a guerra deu força e expressão. 

No mez de Setembro de 1914. a "American Federation of Labor,. 
que r epr esenta milhões de trabaill.adores organizados, adoptou a 
resolução seguinte: 

"Convenção da "American Federation of Labor", tendo em vista 
o Congresso geral da Paz que se reunirá, sem duvida, depois da 
guerra, .se declara prompta e autoriza o Conselho Executivo a se 
rci.mir em 'um mesmo logar, no proposito dtt pôr em dia as asp ira-
çqes e divergericias de cada povo, todos os r epresentantes do traba-
lho organizado de todas as nações, afim de fazer proposição e de 
tomar as medidas necessarias para o restabelecimento das relações. 
fratcrnaes e protecção dos trabalhadores, pondo assim as bases de 
uma paz duravel. " 
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.Esta resolução é a primeira expressão da necess.idade ele inter· 
nacionalização que os operarias depois fortemente affirmaram no 
Congresso da Paz. 

Em Julho ele 1'916, a conferencia synclical inter-alliaela em Leeels 
adaptou uma resolução declarando que " o Tratado ele Paz que se 
reunir para deliberar sobre a guerra actual e que deve· assegurar aos 
povos a liberdade e a independencia politica e economica eleve 
igualmente pôr fim aos attritos da concurrencia capitalista interna-
cional e assegurar á classe operaria de todos os paizes um müiimum 
de garantias de ordem moral e material relativas ao direito, ao tra-
balho, ao direito syndical, ás migrações, aos seguros sociaes, f!. 
duração, á hygiene e .segurança do trabalho. 

Espontaneamente um movimento analogo se desenhava an mes-
mo tempo no proletariado dos Imperios centraes, e a Conferencia 
de Stockolmo, que, na primavera de 1917, reuniu os delegados das 
organizações syndicaes allemãs e austriacas, enviou ao Sr. Jouhaux, 
:;ecretario ela Confederação Geral do Trabalho, em Paris um tele-
gramma dizendo: . 

"A Conferencia applaude as decisões de Leeds, de Julho de 
1916, como uma iniciativa importante para os interesses dos traba-
lhadores organizados de . todos os paizes, e como um signal de satis-
fação da boa vontade de desviar a divisão dos trabalhadores provo-
cada pela guerra." 

Em 1917, ainda, os operarias dos i1mperios centraes reunidos· 
em Berne, com delegados neutros, retomaram, na su~ ordem do dia, 
os mesmos termos da decla•ração de Le·ecls, que foi consagrada de 
novo pela Conferencia de Berne reunida em Fevereiro de 1919, no 
dia seguinte á cessação das ho.stilidades. 

A guerra tivera por consequencia immediata uma regressão da 
situação social dos operarias em todos os paizes; as necessidades das 
hostilidades no curso de uma luta que s·e suppunha ser breve, leva-
ram todo os governos a suspender, em uma medida variavel, a appli-
cação das leis de protecção social . Mas, prolongando-se, a g'uerra 
mesmo demonstrou a impossibilidade desta politica. A despeito da 
urgencia da producção, o governo francez foi rapidª'mente levado 
a r estabelecer nas usinas da guerra o uso do repouso legal, e fizeram 
a experiencia de que a limitação do trabalho, longe de prejudicar a 
producção, era uma das .suas necessidades fundamentaes. 

Depois de cinco annos de privação, de bloqueio, de excesso de 
trabalho e de sub-alimentação, a protecção do trabalho appareceu 
aos membros do Congresso da Paz como uma das primeiras nec ·~ ssi
dades da hora. Foi por isso - ainda que as questões puramente 
sociaes nã-o tiveram, em apparencia, laço estreito com a guerra e 
com a paz - que a Conferencia constituiu em 31 de Janeiro de 1919 
uma commissão encarregada de estudar no .seu conjuncto os · proble-
mas do trabalho . · 

A organização internacional do trabalho resulta dos trabalho:; 
desta commissão. Eila é a expressão ele uma dupla idéa: a primeira 
ér que é impossivel proteger eff.ectivamente o trabalho e os trabalha-
dores de um paiz sem o fazer em todos os outros, por causa 
·das repercussões das leis sociaes sobre as condições da concurren-
cia internacional; é a mesma idéa donde sahira, antes da guerra, a 
tendencia ·da internacionalização que revelava os esforços privados 
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acima referidos. A segunda id,éa é que é impossivel intervir em um 
dominio tocante ao trabalho sem intervir ao mesmo tempo em 
todos os outros, em razão da solidariedade dos problemas. Para 
proteger o trabalho utilmente é pr-eciso prot'eger ao mesmo tempo 
todas as suas manifestações e em todos os paizes. 

,como os desmoronamentos sociaes são um germen poderoso de 
con.flictos internacionaes e que a Qaz social é um penhor e uma con-
dição da paz geral, a Conferencia de Paris estava no seu papel asse-
gurando a protecção do trabalho . 

A Commissão do Coµgresso da Paz que preparou a parte XIII 
do Tratado de Versailles se compunha de dous membros de cada 
uma elas cinco potencias e da Belgica e de tres membros pertencen-
tes á Polonia, á Tcheco-Slovaquia e á Cul:)a. O Presidente era o Sr. 
Gompers, Presidente da "American Fecleration of Labor" e entre os 
homens que nella ex'erceram maior influencia, cabe citar o Sr. Bar-
ns, membro d:o gabinete inglez; o Sr. Arthur Fontaine, conselheiro 
de Estado, pela França, como .o Sr . .Touhaux, tambem francez, e 
secretario da C. G. T., e o Barão Mayor des Planches e o Sr . Ca-
brini, pela Italia; o Sr. Vandervelde e o Sr. Mahaim, pela Belgica e 
o Sr . Sokal, pela Polonia. 

A obra sabida das delib erações desta commissão comporta uma 
parte theorica e uma organização pratica . A theoria é contida no 
preambulo da parte XIII do Tratado de Paz, assim como o art. 427 . 

"Attendendo, diz o p re;m1bulo, que a Socieda de das Nações 
tem por fim estabelecer a paz universal e, que uma tal paz só póde 
ser fundada sobre a base da justiça social; 

Attendendo que existem condições de trabalho, importando 
para um grande numero de individm;>s a injustiça, a miseria e as 
privações, o que engendra um tal descontentamento que a paz e a 
harmonia universaes são postas em perigo, e, attenclen do que é ur-
gente melhorar estas condições : por exemplo, no que concerne 
á regulam entação das horas de trabalho, á fixação de um tempo 
maxiriw do dia e da semana de trabalho, o recrutamento da mão de 
oora, a luta contra a desoccupação, a garantia de um salario asse-
gurando a~ con·dições de existencia convenientes, a protecção dos 
trabalhadores contra as molestias ger aes ou profissionaes e os acci-
dentes resultantes do trabalho, a protecção das crianças, dos adoles-
centes e das mul'heres, as pensÓ'es da velhice e de invalidez, a de-
fesa dos interesses dos trabalhadores occupados no extrangeiro, a 
affi rmação do principio da liberdade syn_dical, a organização do 
ensino profissional e tecbnico e outra~ medidas analogas. 

Attendendo que a não adopção por uma nação qualquer de um 
rcgimen de trabalho realmente humano é um obstaculo aos esforços 
de outras nações desejosas de melhorar a . sorte dos trabalhadores 
nos seus proprios paizes. 

As altas partes contratantes, movidas por sentimentos de justiça 
e de humanidade, corno ainda pelo desejo de assegurar uma paz. 
mundial duravel, convém no seguinte: 

Mas o que importa, sobretudo, não são· os principios, é o modo 
pelo qual se entende ass·egurar a sua applicação e é a este titulo que 
a organtzação internacional do trabalho merece ser estudada . 

De uma maneira geral se é verdade que por suas modalidades 
particulares a organização internacional do trabalho serve de mo-
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delo á Sociedãde das .Nações, para instituição de diversos orgãos 
technicos, é verdade tambem que a organização do trabalho foi es-
tabelecido em suas grandes linhas pelo modelo da Sociedade das 
Nações. E' assim que ella compr~hende uma conferenêia geral, ana-
Joga á assembiéa annual da Sociedade das Nações, um conselho ad-
ministrativo que se parece de algum · modo com o conselho executivo 
da Sociedade das Nações e um officio internacional do trabalho, 
orgão administrativo e permanente, addiclo ao s·ecretariado da mesma 
natureza delle. 

Entre estas instituições, a conferencia annual é, por muitos tra-
ços, a mais original, a que dá a t<Jda obra o seu caracter proprio. 

Como vimos, a historia conhece já conferencias diplomaticas 
relativas ao estudo das questões de protecção operaria e ao esta-
belecimento de convenções internacionaes neste domínio. Mas fal-
tava a estas conferencias, para_ serem verdadeiramente officiaes, tr e.-; 
elementos : primeiro, serem permanentes ou ao menos terem mµa pe-
riodicidade sufficiente para poclet fazer uma obra coherente no 
vasto domínio que é o trabalho humano; em segundo Jogar, repre-
s entarem sufficientemente os diversos interesses em presença para 
que as suas dedsões tenham urna ·forÇa moral que se imp011ha por 
e.lla mesma; ernfim, possuirem meios de coerção efficazes para ga-
rantir a execução de suas decisões nos differentes paizes. 

Em resumo, nenhum paiz po.dia ter a segurança · completa que 
as co11venções adoptadas pelas conferencias internacionaes de antes 
da gu erra ligariam realmente os outros paizes concorrentes; e o 
elemento real de protecção faltando a estas corivenções, arriscaria 
sempre ficar lettra morta e o ficaria, realmente. 

Foi nestas c·ondições, e, seguhclo estas experiencias, que a 
commissão do Congresso ,da Paz. estabeleceu a Conferencia do Tra-
balho. Antes de tudo, elle decidiu dar-lhe uma periodicidade re-
gular e de a convocar ao menos uma vez por anno, obrigatoriamen-
te. E' o primeiro ponto muito importante que dá á Conferenci? 
do Trabalho o caracter de um parlamento internacional. Até agora. 
a Conferencia reuniu-se duas v.ezes; obteve-se varias resultados so-
bre os quaes diremos depois e o seu caracter regular e de algum 
!nodo p ermanente se affirrnou de diversas maneiras. O conselho de 
administração elo Officio Internacional do Trabalho decidiu attrahir 
a attenção dos differentes governos sobre a opportuniclade que have-
ria em delegar . ás conferencias, tanto quanto possível, sempre os 
mesmos homens ou alguns dos mesmos homens, ele modo a· garantir 
a continuidade do esforço da organização internacional do 
trnbalho e a crear na confer-encia, tradições, usos e uma poli-
!ica. 

Este caracter parlamentar foi ·reforçado pela maneira pela qual 
foi prevista a representação dos differentes Esta-dos. Longe de dei-
xar a cada um o cuidado de designar seus delegados como bem lhe 
parecesse, o Tratado de Paz impõe regras precisas. Cada paiz pód1.~ 
enviar á Conferencia, quatro representantes; dous são designa.dos 
pelo Governo e representam os interesses geraes da collectiviclacle e 
consumidores; um delegado representa a classe operaria e eleve ser 
designado pelo Governo .. de accôrclo com a organização syndicaL a 

,mais representativa elo paiz; o quarto delegado representa os patrões 



e é designado pelo Governo, de accôrdo com a organização patronal, 
a mais representativa do paiz. 

. Uma longa dis.cussão foi empenhada no Congresso da Paz sobre 
esta questão. Os delegados francezes e italianos só queriam conceder 
um .unico representante a cada um dos tres grupos e pôr o Governo 
sob o mesmo pé de igualdade dos operarios e patrões- Entretanto, 
temia-se que, desta maneira, fôsse muito difficil obter a maioria de 
dous terços necessaria para o estabelecimento das convenções. Con-
-::edendo-se dous delegados aos governos teve, a1ém ·disto, por fim 
permittir a estes ter em conta interesses especiaes, como os da agri-
cultura ou do commercio, em vez de conceder uma representação 
exclusiva da industria. Este debate não foi, todavia, esgotado. A 
reivindicação tendente a egualizar as tr.es representações é mantida 
e será submettida á Conferencia do Trabalho, á qual cabe só modi-
ficar a parte XIII do Tratado de Paz. Por sua vez, as organizações 
cooperativas, como mandatarias dos consumidores, emittem a pre-
Lenção ·de ter um dos dous delegados dos governos, de modo que as 
conferencias se compunham de quatro grupos iguaes em vez de 
tres grupos desiguaes. 

Estes quatro delegados, cuja designação assenta em um princi-
pio democratico e que não representam exclusivamente o Estado, 
como faziam os membros das conferencias de outr'ora, não votam 
em corpo; votam individualmente, e as maiorias se faz.em na confe-
1:encia sem nenhuma attenção aos paizes que os delegados represen-
tam. D ema is, as decisões são tomadas, não em unanimidade, mas 
pela maioria . Quer dizer que a conferencia perdeu completamente 
o seu caracter diplomatico para se approximar do typo parlamentar, 
e, em Genova muita. gente se indignou com a idéa de que certos 
delegados governamentaes tinham recebido de seu governo um man-
dato imperativo. Actualmente, a Conf.erencia do Trabalho tem o 
assentimento de seu caracter e da sua funcção parlamentar. 

Um ultimo caracter, e o mais essencial de todos, faltava-lhe 
assegurar; para estabelecer sobre um fundamento solido a efficada 
de suas decisões, era preciso dar-lhe uma força coercitiva a ellas 
mesmas e independente da vontade individual dos Estados. Este 
problema era talvez o mais difficil, pois tocava de perto ás questões 
de soberania sobre as quaes todas as nações são · ainda, na hora 
actual, extremamente ciosas. Não era possivel dar pura e simples-
mente força de lei, em toda a parte, ás decisões de uma conferencia 
internacional. tomadas por maioria e que podem , por consequencia, 
ser contrarias aos interesses de um paiz em particular; para tirar 
uma tal intervenção na soberania de um Estado, era preciso ter 
meios ele impôl-o e o Tratado de Paz, .nem a Sociedade das NaçÕº'' 
não os têm efficazes. Não era possbfel, por sua vez, voltar ao sys-
tema de outr'ora, á ratificação puramente facultativa, P·ois seria 
arruinar em seus fundamentos a obra que se propunha. Dahi o S"S-

1 tema mixto: as convenções adaptadas pelas conferencias do trabalho 
só mm força de lei nos differe.ntes paizes, depois de sua ratifi ca-
ção segundo as vias legaes em uso: mas, de outro lado. os governos 
não são livres de fazer abstracção das convenções e ele se limitar a 
ui\l-as nas gavetas ou na cesta de papeis; são obrigados a submet-
lel.-a s, no prazo de um anno .. estas convenções á ratificacão do seu 
parlamento. Deste modo, assegura-se o contrôle da opinião publica 
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e dá-se aos interessados o meio de fazer pressão sobre os parlamen-: 
tos no sentido da ratificação. 

Este é o elemento novq que dá á legislação internacional do 
trabalho seu caracter e. sua força. 

A commissão do Congresso da Paz encontrou-se ante uma outra 
<liffi.culdade proveniente da estructura particular da Constituição 
americana: os delegados dos Estados Unidos declararam que lhes 
não era possível cornprometterem-se em nome do seu governo, a 
apresentar projectos de convenções no prazo de uin anno para ra-
tificação do Congresso Americano. · 

Com effeito, a Constituição federal dos Estados Unidos, deixa 
as questões de trabalho e de protecção social á competencia das le" 
gislaturas locaes. O Congress-o Americano violaria a Constit1üçã.1 
se ratificasse convenções, tendo este objecto, e a sua · decisão seria 
annullada pela Cô.rte Suprema; o governo americano deveria sub-
metter as convenções ás legislaturas dos 48 Estados e assim os r esul-
ta dos seriam incertos. 

Em outros Estados federativos, como a Suissa, a difficuldade é 
,;:esolyida pela propria Constituição, tendo o governo federal o di-
reito de c-oncluir tratados inte.rnacionaes mesmo ·nos domínios cm 
que, no interior, escapam á sua competencia. Foi necessario ter em 
conta os escrupulos dos delegados americanos e foi previsto no 
'frutado de Paz, que fóra das duas convenções, as conferencias do 
1rabalho poderiam igualmente ado·ptar recommendações que não te-
riam para os Estados uma força obrigatoria, mas que lhes seriam 
submettidas para o fim de serem, tanto quanto possível, transfor-
m-adas em leis nacionaes. Foi previsto mais que os Estados fe-
derados, taes como os Estados Unidos, teriam o direito de tratar 
corno recommendações as convenções adaptadas pelas conferencias 
'Clo trabalho. 

Assim con'stituida., a Conferencia do Trabalho já teve duas s ··s-
sões. A primeira realizou-se em Washington, em Novembro de 1919; 
ella reuniu os representantes de 41 Estado·s . e immediatamente ad-
milli u a Allemanha e a Austria, a pedido destes paizes, para faze-
rem parte da Organização Internacional do Trabalho, _embora ainda 
não f.oss em membros da Socieda·de das Nações. . 

· Em consequencia desta triplice decisão, tornad'a em quasi una-
nimidade. a Organização Internacional do Trabalho, é, na hora 
àctual, instituição a mais universal que existe no mundo. 

Os trabalhos da Conferencia de Washington desenrolaram-se 
·C;m um espirito real de boa vontade mutua. Difficuldades externas, 
a ntl'.s de tudo, porque o Governo americano não podia tomar parte 
na conferencia e pela indifferença da opinião p·ublica, quando não 
11ostil, por aUribuir á Conferencia Internacional do Trabalho :1 
responsabilidade da agitação social que reinava, no momento, 
·no paiz. 

Difficuldades internas, ainda, porque não era facil tarefa en-
'Contrar um principio commum, com situações tão differentes ~ 
questões tão variadas e compl exas. A Conferencia de ·washington 
f.oi. entretanto, assignaJa.da por um notavel desej o de collaboração. 
Os hom ens aue a compunham e muitos dos quaes foram membros da 
·comrnis·8ão do trabalho no Congresso da Paz. procuraram realmente~ 
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obter resultados e achar fundamentos solidas para o trabalho ulterior 
da Organização Internacional do Trabalho. 

De um modo geral se póde dizer que nenhuma opposição sys-
tematica surgiu entre os differentes paizes representados e que o:> 
interesses particulares se subordinaram aos interesses collectivos. 
Certos Estados esforçaram-se, em razão de ckcumstancias especiaes, 
de obter derogações ou vantagens inclividuaes e, em C!lrtos casos = · 
como o. ela India e de alguns paizes do Oriente - a Conferencia foi 
mesmo .abrigada a attender a estas reclamações. 

Nada ha de extraordinario, pois a legislação internacional do. 
trabalho para ser efficaz não deve ser absolutamente rigida. Ella 
não póde prever todos os casos, entrar em tod·os os pormenores e· 
se substituir á lei nacional . O seu fim deve ser unicamente fixar · 
normas e minimuns. O que impo.rta unicamente é que as derogações. 
não sejam de uma tal extensão que possam comprometter o priiF 
cipio da reciprocidade entre os Estados e da igualdade na C0ncur-· 
rencia, que é o fundamento mesmo e a razão de ser da Organização 
Internacional . do Trabalho. Ninguem pretenderá que fôsse este o 
caso da Conferencia de Washington e todas as clerogações nacionae·s., 
que foram acceitas se p.adem justificar por motivos capitaes. 

Se, neste parlamento internacional, as lutas entre paizes foram 
reduzidas ao minimo, notou-se algumas vezes uma luta muito viva 
entre os interesses dos patrões e operarias, como -era natural. Em 
um dado momento, a delegação operaria chegou a ameaçar com o 
abandono da Conferencia se não .pudesse obter a af.firmação do· 
principio do dia ele oito horas. Mas estas opposições não foram 
tão systematicas que pudessem comprometter sériamente os resul-· 
tados da Conferencia; em certos pontos, viu-se mesmo collaborarem 
os delegados, patrões e operarias, Foi por collisão deste gcnero que 
foi eleito director elo Bureau Internacional do Trabalho, o Sr. Al-
bert Th0mas. 

Demais, os delegados governamentaes, longe de votarem syste-· 
maticamente com os patrões, como temiam alguns operarias, exerce-
ram muH:o exactamente o seu papel de representantes do inte·resse 
geral, procurando conciliar os interesses adversos; pó de-se rnesm0o 
dizer que, em um grande numero de casos os· delegados governamen-
taes fiezrarn pen der a balança, antes para o lado dos operarias que 
dos patrões e alguns mesmos nã.a duvidaram, em diversas cir• 
cumstancias apoiar francamente os operarias. 

A Conferencia de Washington, após um mez de trabalho,. 
adaptou seis projectos de convenções. · O primeiro limita a oi.te> 
horas por dia e a 48 por semana o trabalho na industria, comprehen· 
<lidas as minas, as pedreiras e os transportes por agua . O se-
gundo tende a prevenir a desoccupação e a remediar as suas con-
scquenéias, pela organização de agencias offi.ciaes de collocação 
gratuita. Dous p.rojectos de convenções têm por fim prnteger as 
mulheres na industria, editando regras precisas, c.ancernentes á ma-
ternidade e ao trabalho nocturno. Do mesmo modo um projecto de 
convenção prohibe o trabalho das creanças de menos de 14 annos e 
o trabalho nocturno dos adolescentes de menos de 18 annos. 

A Conferencia votou, emfim, uma série de recommendações so-
bre a desoccupação, sobre a protecção das mulheres e dos adoles~ 
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centes contra o saturnismo, e sobre a extensão e a applicação das 
convenções internacionaes de Be·rne. 

Como vimos nos a·rtigos anteriores, as convenções e recommen-
dações votadas na Conferencia de Washington deverão ser submetti-
das aos parlamentos dos differentes Estados no prazo de um anno. 
Este prazo, embora ainda não esgotado, medidas preparatorias fo-
ram tomadas em certo numero de paizes; em França, cinco 
_projectos de lei foram apresentados, em 29 de Abril . deste anno, 
autorizando o Governo a ractificar as convenções de ·washington e 
um sexto relativo á conven ção de desocc·upação, será submetiido, em 
hreve, ao parlamento; na Inglater.ra, o Ministro elo Interior apresen-
tou em Maio ultimo un:i projecto relativo ao emp:rego das crianças 
nas industrias e sobre o emiprego das mulheres e menores durante . 
a noite; outros projectos estão ainda em estudos, -que serão. em b r eve : 
ol'ferecielos ao parlamento; na Grecia, seis projectos de leis sobre a 
ratificação elas convenções foram ado.piados em Maio; na maior 
parte dos outros paizes o trabalho de ratificação está igualmenk · 
adiantado, e, não ha duvida que as convenções de \Vashington tor-· 
nar-se-hão leis em _quasi todos os Esta•dos que foram representados 
na Conferencia. 

A Conferencia de Washington julgando em theoria que a con-
venção sobre as oito horas deveria appltcar-se igualmente aos 
transportes sobre agua e principalmente ao trabalho dos maritimos, 
não se considerou sufficientemente informada e com competencia 
technica necessaria para regulamentar no detalhe as questões rela-
tivas ao trabalho marítimo; decidiu que uma sessão da Conferencia 
do T1;aba1ho, deveria, em prazo breve, fazer aproveitar aos mariti-· 
mos dos resultados já adquiridos pela Organização Internacional do 
Trabalho. Esta Conferencia do Trabalho . maritimo realizou-se, em 
Genova, de 1'5 de ' Junho a 10 de Julho deste anuo. Ella reuniu re-
presentantes ele 27 Estados e formulou tres projectos êie convenções 
concernentes á clesoccupação e á organização çla collocação, ao se-
guro contra a desoccupação resultante da perda do navio e á inter-
dicção do trabalho das crianças na marinha, assim como muitas 
recommendações relativas á regulamentação elo trabalho na nave-
gação interior, á creação el e um codigo maritimo internacional, fun-
dado sobre as codificações nacionaes, etc. 

Estes resultados não são tão modestos como podem parecer á 
primeira vista. O estabelecimento de um codigo marítimo interna-
cion-al, por exemplo. pócle ter vastas consequencias, e senão tem si.do 
possível levar a cabo immediatamente esta obra, é porque ella exige 
estudos preliminares longos para os qua·es não existe ainda do-
rumen tacões ; mas proseguida pelo Bureau Internacional ele Traba-
lho, será r etomada p elas conferencias subsequentes e marcam o 
começo de uma era de legislação e de codificação internacional 
crescentes. 

Sobre um ·nonto a Conferencia ele Genova não póde obter o re-
sultado esperado. Depois de trabalhos extremamente p enosos, no 
curso dos quaes as opposições de principio foram levantadas, um 
projecto de convenção limitando a oito horas por dia o trabalho 
na marin1rn, sob reserva de compensações e derogações necessarias, 
foi estabelecido. Mas no voto final este projectd só reuniu 48 vo-
tos contra 25, o que não lhe garantia a maioria de dous terços ne-
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cessaría á sua adopção. Foi um revés sohre uma questão séria para 
os marítimos e .que parecia a seus olhos já decidida eni principio 
pela Conferencia de Washington . · 

As causas desta derrota 'devem ser procuradas no facto de, no 
grupo patronal corno no grupo operario, alguns extremistas trium-
pharern dos elementos moderados; os rnarit.imos acreditam que elles 
tenham vantagem em formular um proj.ecto de convenção sobre 
princípios muito restrictos que pudessem em seguida lhes servir . 
d.e estandarte em uma luta violenta, antes que fazer concessões so-
bre as quaes não lhes seria possivel voltar. 

Ao contrario, os armadores britannicos e escandinavos, partin-
do do facto ele haver nos portos inglezes 25. 000 d·esocicupados, .pen-
saram que lhes seria facil uma gréve de maritimos e, que; por con-' 
se·quencia, ·não tinham interesse em se mostrar conciliadores. 

Esta luta entre interesses intransigentes se complicou em Ge-
nova, mais que .em Washington, de questões riacionaes; a França 
lem j.á a lei de oito horas applicada á marinha mercante; a Hollanda 
vai seguir o mesmo caminho; estes paizes tê1n um interesse certo 
em ver internacionalizar uma medida sobre a qiial elles não têm 
esperança ·de poder voltar. Assim as delegaçõe.s franceza e hollan-
deza foram un·animes em exigir a internacionalização do dia de oito 
horas . Ao contrario, viram nestas proposições uma manobra para 
quebrar o imptilso da marinha mercante britannica, em face da 
concurrencia americana em crescimento; .embora os Estados Unidos 
não .estivessem representados na ConferenCia, um delegado of.ficioso 
dos maritimos americanos não deixou de a acompanhar nos corre-
dores e foi a sua sombra que pesou nos debates. 

Apezar desta meia derrota a obra da Conferencia de Genova 
pó de ser considerada c omo decisiva. Uma maioria, sem ser inteira-
mente de dous terços, declarou •que o dia de oito horas devia ser 
upplicada á marinha, qu e nenhum.a ob.iccção technica, nem moral 
lhe podia ser applicada de modo irr·etor-quivel. Estas declarações 
solemnes não poderão deixar ele dar aos maritimos uma força con.-
sicleravel nas suas r eivindicações. 

A experiencia el e Genova manifestou , além disto, quanto os Es-
tados mais acl·eanta·clos ·no ponto ·de vista social têm interesse na 
internaeionalizàção, e ·quanto as classes patronaes destes paizes estão 
conscientes elas vantagens que lbes podem offereccr a organização 
.fo trabalho. 

A terc·eira Conferencia está conv.ocada para 5 de Abril ele 1921', 
em G~nebra. EUa terá de encarar certas questões relativas ao tra-
balho agricola, á prohibição do trabalho do.s homens ele menos de 
18 . annos nos paióes e nas caldeiras dos navios ·e ao repouso legal 
obrigator~o. 

Das duas sessões }á celebradas p ela Conferencia se d ep rehende 
fortemente a impr·es,são que esta instituição tein em ·si mesmo ger-
mens ele viela e que ella é notavel em .dous pontos ele vista: a Con-
ferencia Internacional .elo Trabalho ·é, com effeito, o prim eiro parla-
mento internacional r egular que conhece a historia; é tambem o 
,JJrimeiro parlamento technico em uma época em ,que sente toda a 
evolução politica se dirigir neste sentido; çi.ssim o sopro elo futuro 
a dirige . 
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Alem das suas funções legislativas a Confer-encia deve des1;,;ua <' 
:JS membros do ·conselho de administração por um periodo de tres 
annos . Esta ·designação se fez pela P.rimeira vez em Washington .' 
O conselho de administração s·e compõe de 24 membros: oito repre-
~entam os Estados mais industriaes do mundo, quatro representam 
Estados especialmente designados; ao lado :destes 12 membros go-
vernamentaes, os grupos patronaes e operarios da Conferencia 
designaram cada um seis membros. 

Ha, entre estes membros, uma differença de ·qualidade . Em-
, quanto os 12 delegados rgovernamentaes r epresentam cada um o seu 
paiz e recebem delles os seus vencimentos, os patrões os operarios 
têm mn caracter puramente internacional: elles não são adstrictos a 
representar o paiz ao qual pertencem, mas os interesses collectivos 
e internacionaes de sua classe; as ~despezas feitas com elles são pela 
organização internacional do traibafüo, isto é, pela Sociedade :Clas 
Nações; quando impedidos de assistir ás sessões, 1são autoriza,dos a 
se fazerem Substituir e o grupo operario ·expressamente affirmou seu 
direito de não ter em conta, nestas substituições, questões de na-
cionalidade. 

Este Conselho já se r·euniu quatro vezes: em 1Novembro (1919), 
em Washington; em Janeiro (1920), ·éí.11 Pariz; em Março, em Lon-
dres; em Junho, em Genova . Foi eleito o Sr . Albert Thomas, dire-
ctor do Bureau Internacional do Trabalho . O conselho de adminis-
tração está encarregado d e todos os problemas de organização e 
administração .que podem ser offereciclos ao Bureau . Além disto elle 
tem se encarregado, diversas vezes, de problemas mais geraes, como 
o do inquerito na Russia, ou do irnquerito geral da producção; em-
fim, está encarregado de determinar a ordem ·do dia das conferen-
cias e ele seguir as medidas de appHcação das convenções nos di-
versos paizes. , 

O espirita qeu anima este conselho de administração se revelou, 
no curso das •quatro sessões acima referidas, voltado para .a conci-
liação . No começo, os representantes patron aes mostraram uma 
certa r eserva e par eceram d esinteressar-se rdas questões abordadas; 
mas, pouco a pouco, comprehencleram· que o · seu interesse era, ao 
eontrario, collaborar, e foi este mesmo grupo patronal que na sessão 
de Genova p ediu ao Bureau para proceder a um estL~do geral da pro-
ducção em r elação com. as condições do trabalho. Esta propo,s~ção 
feita pelo Sr. Alberto ·Pirelli, italiano, assignala bem o espirito no 
qual trabalham actualm ente todos os membros •do Conselho. 

O Conselho Internacional do .Tral)alho, dirigido pelo Sr. Al-
bert Thomas é o orgão p ermanente e administrativo deste conjuncto 
de instituições. Estab elecido em Genova tem na hol'a actual mais de 
c em ·empregados . 

Comprehende, ao lado do gabinete do director, uma divisão 
diploma ti. ca encarregada das r elaçé.'·es com os governos elo "contrôle" 
da ratificação das convenções, ela cqnvocação das conferencias, etc., 
urna série ·de secções technkas estuda as questões inscriptas na 
ordem do rlia e acompanha a applicação das convenções já votadas. 
Actualm ente fun ccionam, entre outras, as secções as de desoccupa-
ção, das questões maritirnas, dais questões agricolas e a clivi~ão 
relativa á Rnssia. 
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O Bureau não limita a .sua obra, de algum modo nrncanica, im-
posta pelo Tratado de Paz; quer ser, segundo a vasta concepção dos 
homens que o imaginaram, um orgão central de informações ·e 
ele acção em todas as questões internacionaes que surgem; um dia 
ou outro ,ellas serão submettidas, sob uma fórma qualquer, a umH 
conferencia de trabalho. Foi neste propo.sito que o Sr. Albert Tho-
mas constituiu .uma secção para o movimento cooperativo, uma 
secção ·para os seguros sociaes, etc. 

Não é tudo. Não ba·sta observar os problemas, é preciso ainda 
acompanhar as agitações sociaes, todos os movimentos, todas as 
reivindicações q ue surgem nos differentes pafaes; é preciso formar 
:;obre as questõe,s sociaes uma copiosa documentação scientifica 
que é ainda deficiente . E ainda: é preciso pôr ·esta documentação 
ao alcance dos individuos que queiram della se servir ou de organi-
zações que della podem ter nec·essida·de. E' preciso procurar p elo 
conheciruento exacto das -cousas, acalmar as paixões; é p reciso 
provar a um paiz que a ignora, que uma reforma ousada 
é uma reforma possive], pois já foi · applicada; é preciso, 
ao contrario, mostrar aos operarios desgarrados que as reivin-
dicações, Já ·experimentadas ·em outro terreno, soffoeram desa:.-
ircs e talvez accidentes. Foi para este fim que se constituiu 
no Burau Internacional do Trabalho uma secção de informa-
ções possiveis sobre. o movimento social de todos os yaiz·es. 
Esta obra púde parecer excessiv.a pela sua amplitude, mas nao ipo-
derá exaggerar sua.s consequencias utei.s quando colhidos os r·est:l-
taclos . · 

Emfim, a secção scientifica se occupará de uma série de publi-
caç ões, das quaes umas previstas pelo Tratado de Paz e ,outras im-
postas p·elas necessidades notadas . O Bureau publicará uma revista 
quotidiana -de questões do trabalho que não tardará a ser 'O instru-
.rn ento indispe11savel p ara todos os especiali'stas. -

O que faz a solidez da organização internacional do trabalho, 
i.· a .sua necessidade e a sua utilidade. Sua necessidade. manifestada 
pelas cxperiencias do passado, a sua utilidade no futuro. 

Se a organização internacional do trabalho ·devesse ser, como a 
eoncebem alguns, unicamente orientada no interesse do seu grupo 
social, estaria votada a um desastre irremediavel. A sua essencia é, 
<lO contrario, ser par itaria não sómente na sua organização como no 
~eu espirito. Ella protege os operarios, assegurando em todos os 
paizes, mesmo nos de organização imp erfeita, um minimo de vida, 
tle vantagens e de condiçõe.s· humanas de . trabalho; tende a desenvol-
ver em proveito deJ1es os progressos da legislação social, emfim, 
lhes assegura todas estas vantagens, por via pacifica, isto é, sem o.s 
soffrimentos que reipresentam sempre para os operarios os conflictos 
do trabalho . 

Estas vantagens não são unilateraes: aos patrões a Organiza-
:;fio Internacional do Traball(O, assegura vantagens maiores ainda, 
pois na maio.ria elos paizes mdüstriaes os operarios poderiam, em 
I"igor, obter por elles mesmos, as vantagens que lhes proporciona o 
Bureau. Fóra de uma organização internacional solida, capaz ·de 
impôr decisões no mun·do inteiro, os patrões não têm nem nm meio 
de escapar ás consequencias desastrosas das concessões que os seus 
operarios ·estão em condições de lhes arrancar. Se amanhã a Orga-



429 -

nização Internacional do Trabalho desapparecesse, não é exa~era
do dizer que os patrões perderiam infinitamente mais que os ope-
rarias. 

Emfim, para o consumidor, que é a grande massa, a Organ.iza-
vão l nternacional do Trabalho tem a immensa vantagem de evitar 
commoções socies e de regularizar a evolução. 

A üONEFR~NCIA DE WASHINGTON 

I 

Inicio hoje neste jornal ( •) uma série de breves commentarios á 
ubra da Conferencia de Washington, sobre o trabalho. 

Julguei interessante um confronto de critica ligeira entre as 
opiniões do conclave internacional e os ultimos votos do nosso con-
gresso na sua Commissão Especial de Legislação no assumpto, da 
qual faço parte por immerecida e.scolha do Presidente da Camara, 
<lesde meu r·egresso da Eilropa. . 

Os estudos nessa Commissão se revestem de certa importancia 
para a tarefa d.estes artigos, não só por sobrevirem ao TrataQ.o da 
Paz em virtude de que se reuniu a .Conferencia de Washington, como 
por terem sido simultaneos e corriclo parelhas •com os esforços, 
felizmente vãos, dos governos e patrões agglomerados naquella con-
ferencia, a que se não desdouraram de comparecer trabalhistas po-
liticalheiros oomo Gompers 1e Jouahux. 

Este ultimo regressQu com a mesma esperança que o .delegado 
official seu compatriota, naquella Conferencia, em que ©S patrões 
que alli representaram a' opinião 1i1édia de suas nações, estreita.ram 
suas relações e as alargaram e fortificaram para defesa dos s·eus 
intúesses communs ! E o membro da C. G. T. franceza, GJ:Ue devia 
Je ter lido esse conceito triumphal de um pàtrão seu conterraneo, 
acha que ainda assim ella foi um •grande 1passo no caminho filos 
accôrdos internacionaes,. muito emb0ra 1aão tenha nenhum poder de 
legislação mesmo interna>Cional, po:Pque, primeiro concedeu um .di-
!:eito novo aos povos: agir pela via do processo contra o.s violadores 
do accôrdo em proveito proprio; segundo privou outros povos 
•iesses direitos e dos aconselhados na conferencia os antagonistas 
.imperiaes! 

Custa crer que t~nha si·do Jouhaux ·o autor destes juizos, de um 
trabalh ista sobre urna reunião semi-trabalhista internacional. 

Em fim, não será aqui logar nem o momento é adequado a um 
julgamento desse chefe operario domesticado, como Gompers anda 
unpreitado pelo Governo americano para: fazer o pan-americanismo 
cp er~ri o em uma outra conferencia para a America Central, theatro 
)Jredilecto das proezas do capitalismo dos Estados Unidos. 

Quiz apenas cital-o p ar a assignalar minha divergencia embora 
humilde, mui<to decidida com esse chefe da democracia prole-
laria. 

O paciente l eitor que me dér a honra de seguir os poucos arti-
.gos a r espeito, verá com surpreza que em nosso Parlamento fizemos 
obra nrnito mais liberal, que a da famosa conferencia do recdtuario 
d espr<':;tigiad o dos doutores da lei em Versailhes. 

( ") Publicaçã·o <lo Sr. M:auricio de L a cerda em O Impm~i. 
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Basta, acredito, essa allegação ficar comprovada para que .a.t~re 
a um canto todo o aranzel de irnportaç-ão do fracasso, conluio in-
ternacional. Note-se que o não chamo assim sem muito fundamento; 
os proprios patrões o consagraram corno um concilio de defesa dos 
~eus inter esses e os governos o encararam corno apropriado a isso 
principalmente, tanto que 1para alli captaram no mundo operario os 
moderados ou o:s convertidos ao preconceito político dominante em 
suas patrias. 

Assim caracterizada a assembiéa, as suas conclusões tinham de 
ser um producto híbrido da . covardia e da esperteza recipi·oca de 
individuos e classes, cujos interesses no momento inconciliaveis. en-
traram e continuam ainda em fragoroso conflicto universal. 

E' esse producto hybrido, de conclusões gelatinosas, que não 
conseguem tomar fórma nem offerecem um aspecto de firmeza, que 
v.amos passar deante elo olhar indagador ·do publico nacional. 

' A .seu r espeito bem razão tinha um dos delegados britannicos 
que, antes ·de sua partida ·dizia ser a Conferencia 1para que seguia 
a ultima prova e ultima tentativa, para pôr um pouco de ordem no 
cháos, da qual se sobreviésse um fracasso, elle não via de que lado 
então poderia vir a salvação. · 

Esse .fracasso veiu porque ella se consagrou a uma obra pallia-
tiva lá onde devera ser resolutiva, poz cataplasmas onde era pi·e-
ciso oper ar, ·e cataplasmas por processos antiquados, obsoletos e 
condernnados. 

A · obra do novo direito, -da nova sociedade ella não soube ou 
não se atreveu a pôr . E isso devido ao seu maior defeito que um ar-
ticulista europeu entendia como sua melhor qualidade. 

Dizia esse que sua vantagem principal era a communicação in-
ter-profissional, fazendo que o triplice esforço - patronal operario e 
of.ficial, se congregasse e harmonicamente irnpulsion-asse a solu~ão 
do problema mundial contemporaneo, <por meio de urna legislfl.~ão 
social de cornmum .intelligencia. 1 

Todos sabem que ·esse accôrdo não se irnpoz no passado, não se 
<lá no presente e nem sePá objecto de cogitação no futuro pro-
ximo. 

·O facto de ter o Tratado em 1919 pro.curado se bitolar, pelo que 
se resolv·eu em 1Be1"1-:..a e em Bale, cujas ·questões transcreveu em p árte 
para serem debatidas em \Vashington, até 1920, não consagra de 
modo algum o criterio anachronico que o inspirou, procurando cqn-
ciliar, como eu já disse o anuo passado, a usurpação e o direito, 
mantendo em sujeição o trabalho que já agora 1procura e pôde eman-
cipar-se por si só. 

O '):'ratado de Paz anelou servilmente copiando o mecanismo 
da Associação Internacional para a protecção legal dos trabalhado-
res, 'fundada em Pariz em 1900 por iniciàtiva •governamental, a qual 
tinha em Bale uma repartição, especie de Departamento de · Traba-
lho Internacional para o serviço de informações, as conferencias 
annuaes ele professores e diplomatas . No Tratado, esse "departamen-
to " tem seu equivalente no. futuro Bureau Internacional do Traba-
lh o, e as confer encias são rnetarnor phoseaelas nesse desconchavo de 
patrões, governos que patrões são, ·e . operarios, no agglutinado 
tran sitorio <le \Vashington . Pensavam os apologistas desse passe de 
prestidigitador com que o Sr. Clémenceau atrapalhou as pedras na 



- 431-

taboa do xadrez, onde, afinal, ficou em chéque-mate, dentro da pro-
pria França, que o elogio dessa obra estava nesse confronto de con-
trarias . E, ·como ·durante a guerra os syndicatos operarias andavam 
r i:lclamando um minimo .de garantias aos trabalhadores, em sua 
pessoa -e sua actividade, tendo ·em . 1916 ass'im reclamado inglezes, 
francezes, belgas e italianos, em · Leeds; allemães e austríacos em 
1917, em Berna; americanos, nesse mesmo anno ·em Buffalo, no 
Congresso da Federação do Trabalho; e, finalmente, em Berna, em 
191'9, na conferencia internacionalista, presentes inimigos, alliados 
e neutros, pedido um parlamento operaria syndicalista, na · socieda-
de das nações; e como tudo isso fôra ouvido e indignam ente des-
,·iado para os conta-gottas do Tratado, julgavam maravilhados te-
<:er os bons augurios da conf.erencia de Washington, em seus 
prognosticas falliveis, os amantes da sociedade actual, cuja longa e 
<.luradoi.ira crise, medicastros e curandeiros politicos assim tambem 
pretender am remediar. 

Chegado, porém, a seu desfecho, o labutar da apregoada con-
ferencia, a desillusão foi amarga e o desconcerto geral, principal-
;nente dos qu e n ella fi avam para entretenimento bastante da sua 
gostosa vidinha nos altos sociaes do momento. 

O problema social que ha vinte annos caberia na conferencia 
dé Washington, quando era apenas uma questão do individuo, do 
trabalhador, hoje, que tocou o seu · auge, e é a . maior questão do 
.rnculo, envolvendo transform ações geraes, inevitaveis no direito, na 
economia e até no moral dos povos, não poderia sahir resolvido do 
seio de um grupo de "ageítadores" internacionaes da referida 
questão. 

Nã0 se tratava de accôrdo -entre interesses de patrões e opera-
rias ou das questões de mão de obra, no meio do vigoroso desper-
tar da grande con.sciencia prol etaria; mas de uma revolução nas 
idéas, nos principias e nas directrizes dos -governos, das leis e dos 
tratados . 

Nada disso fez, nem podia fazer, uma conferencia justamente 
convocada para evitar ou p elo menos turbar o advento da obra im-
pcreciv·el de um futuro já !obrigado mesmo no mundo conservador, 
onde as paixões e os apetites não obscureceram de todo o enten-
dimento. 

Nessas circurnstancias que fez ou ·procurou fazer essa Conf·eren-
cia? Alguma cousa ao m enos adeantada e firm e como ultima linha 
de ·con cessões, vinte annos depois que ellas se iniciaram, em materia 
de legislação social? 

Não! A conferencia, como ·veremos fi cou, nesse campo, vinte 
annos atr azada, e, o que é para nós brasileiros elnquente, em todas 
as questões materiaes do trabalho em si - ·como: horas, descansos, 
repousos h ebdomadarios, salarios e trabalho de crianças e mulhe-
res - vinte furos , muitos furos talvez mais, abaixo das conclusões 
de nossa Commissão Parl amentar que, Pmi-passu, se lhes a d eantava 
na obra e no espírito, tanto quanto possível largo e liberal, do novo 
direito a constitufr . 
· E nessa Commissão não h avia .a deliciosa "entente" op eraria-
patronal de 'Washington , ap enas le.gisladores . que nem eram pro-
fes sores on ·dinlom atas corno em Bale, mas simplesmente legisladores 
de boa vontade . 
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II 

ProseguinC.o nas considerações relativas á reumao littero-social 
e recreativo-dansatlte çle 'Vashington, cumpre hoje examinar suas 
theses principaes, deixando para o epilogo a discussão da natureza 
da sua formação e o c.aracter das deliberações assumidas sob fórma 
de "conselhos" aos dirigentes . 

Devo salientar que, ·dado o segredo deB.tr o de que a sete chaves 
se tem fechado o embaixador gover nista no ·Congresso do Trabalho, 
luto com diffi:culdades par.a formular umá critica certeira ao con-
juncto de seus votos, os quaes andam dissemi nados em despachos 
officiosos da impr ensa, debulhados · avaramente nas entrevistas do 
embaixador; ·expostas em um folhetQ com que o "trabalhista" Fer-
raz, presenteou a re·dacção de um matutino daqui. E', pois, sobre 
este ultimo verdadeiro catalogo da Conferencia que, onde fôr con-
teste c:om as reve laçõe.s do embaixador, vou poisar 'ª minha analyse, 
tão breve quanto minguadas sã•o as info.rmações que tenho ·e os mo-
destos conhecimentos que logrei obter do assmppto. 

Desempenhando, portanto, a tar·efa que me imipuz de um estudo 
comparativo entr.e o que "aconselhou", ·em vV•ashing.ton e ·o que " de-
iiberou" a Commissão da Gamara, encarregada no paiz ela legislação 
social, começarei pela these das. horas de tr.abalho. 

Eu sou justamente no s·eio desta Commissão o Relator designado 
para a these referida, e posso assim dizer com fundamento, que 
a dita Commi.ssão só votou, em sua ultima s·essão do anuo, as oito 
horas como base maxima de tr abalho para reagir contra as declara-
ç.ões do Sr. Carlos Sampaio, delegado dos patrões brasileiros em 

'\-Vashington, combatendo-as. · 
Por certas razões de conveniencia estava assentado que meu 

relatorio sobre as horas de traha1ho e sai.ario minimo, ficaria para 
ultimo Jogar. 

Temia-se atirar ao tapete da discussão uma idéa nova, parcial-
niente obtida d·a acção directa em muitos grupos opera.rios e cida-
des do Brasil, desde .que era conhecida a mal dissimulada· contra-
liedade ás mesmas, reinantes nas ·espheras do Governo Federal. Fu-
grndo, pois, á reacção que se generaliz.aria contra as proprias con-· 
cessões patronaes já feitas, dado o caracter profundamente anti-
operario do momento governativo, fômos adiando a postura decisiva 
d0 .assumpto. 

Ao · finalizar a sessão, porém, não · só. no objectivo de annullar as 
rotin eiras declarações do delegado "patronal" nos Estados Unidos, 
como para desde logo affirmar nosso distanciamento das resoluções 
"chove-não-molha" elo Congresso ·do Trabalho, votou-se pelas oito 
llor'as, ·em uma das derradeiras reuniões da commissão parla-
mentar . 

Não se póde, desde já, fazer um confronto minucioso ou mesmo 
preciso em seus grandes traços, de que se oíbteve no Congresso In-
ternacional ·e do que se pôde fazer no Congresso Nacional. 

Em suas linhas .geraes, comttldo, esse face a face é possível de 
se ·estabelecer, mormente sendo · conhecido o p·ensarnento da Com-
missão em alguns pontos e adeantando-se outro tanto da parte de 
seu Relator, que sou ·CU. 
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Ao propôr as oito horas, como limite. maximo cio tempo ele tra-
balho adulto, eu não affirmei nem uma these economica, nem um 
"absurdo'', como julga o Sr. Epitacio. 

As oito horas, j.á quasi centenarias na sua sustentação, eu não 
as puz em funcç~o das riquezas ou seus valores, e .sim em funcção 
ua viela· social ·e seu elemento - homens. As oito horas i:Jão são uma 
combinação para .produzir nem deixar ' de produzir, seja mais ou 
seja menos, a quantidade desta producção; as oito horas são uma 
condição · de existencia ilnunana, · de viela · elo tr.abalhador. Não ha 
neUe, senão accessoriamente, o problema trabalho; o que é ela 
sua essencia o principal, é a .entidade do trabalhador. Não se quer 
saber se a industria vive mais com esse horario, o que se pretende 
é que o tr.abalbaclor se mate menos com elle. E' uma condição de 
vida, de saude org.anica do homem do trabalho. 'E' antes um pr·e-
ceito, se me permittem, de hygiene, que de economia soda! . . A ve-
rificação do mesmo foi feita atr.av·és pacientes investigações scien-
tificas sobre as resistencias e capacidade do organismo humarío no 
trabalho manual . Foi desse modo desde logo acceito e, quando se 
verificou que, em virtude de taes pesquizas, o individuo depois de 
oito horas, vencido pela fadiga, não pmcluzia bem -ou produzia pouco 
em compensação do sobre esforço natural despendido e da pro-
àucção nas primefras horas, ' tambem se acclamou victoriosa eco-
nomicamente a affirmação da sciencia. Em conclusão: o principio 
ficou rígido, inflexível, inamolgavel nas perspectivas das leis que se 
deviam succeder. 

Esse é o meu pensamento e acredito que seja, pelo menos . em 
lheoria, o ela commissão legislativa brasileira, ao acceitar as oito 
110ras. 

A legislação comparada nos offerece um exemplo frisante. A 
França em 1919 decretou as oito horas. Houve um reboliço e a 
guerra de palavras do misoneismo patronal logo se revelou gritando 
ao "absurdo" . Foi quando, na Camara, um ex-Ministro, o Sr. Briand, 
estabeleceu admiravelmente ·o problema. 

Queriam os oppositores francos que fôsse abolida a exigencia 
rJos oito horas e os. disfarçados que ella fosse attenuada, ambos p ela 
mesma razão: a da impossibilidade de applical-a em toda sua ple-
nitude nas industrias. 

Foi quando o Sr. Briand replicou triumphalmente ·que as · Ga-
maras francezas tinham decretado um principio de alcance social 
inegualavel: para a raça e paTa a nacionalidade. A primeira era 
poupada no esgotament-o d-os organismos, n:a esf:alfa das horas suuol·~ 
mentares ou do!l longos "dias" de serviço na o.fficina; a segunda 
garantida das ameaças de agitações imminentes pela relativa paz 
:mcial que semelhante reconhecimento legal da maior reivindicação 
operaria, implantava no paiz. Sem esses dous elementos: homem são 
e paz interna, nenhU'ma prosperidade economica era possível. Dahi 
a inanidade dos que acenavam 0ontra a nova lei como a ruína eco-
nomica franceza. Quanto ás observações de todos os lados arguidas 
c·ontra a orientação do novo direito operario, de que muitas indus-
trias eram de trabalho continuo, outras tinham condições especiaes 
de trabalho, o Sr. Bria·nd respondeu allegando, como allegára para 
o salario mínimo, a indispensavel acção directa. · · 
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A lei declarára o princ1p:io; á aoção directa; nos grupos mixtos 
de operari©s e patrões, ou· nas ass©c'iaç@es de uns e de outros', c@rn-
petia nos accôretos, entendirne11't0s IDN concHiaçõe.s, applioal-o a 
cada e.aso emergente, cl!1j0 numer0., mesmo· por variar ao infinitesi-
mal, determililJa;v:a a sabedoria dess::i dir.>rill . 

Era a aeção para'1'1ela, que Maroel. Cachin apr.egoava .para a vida 
di0 direito O]i>.erario, na execução .de suas leis. · 

Nã© basta;va, por.taHto, a fiscal-iz.ação o•p·er.aria nos regulamentos, 
a ex11ediçã0 destes pelos "departament0s" officiaes do trabalh0; o 
tiIUe fücava, desde alli, imprescindiv.el, era ·o estabelecimento da in-
tervenção o·pe.i·a1da nas C'Ontingencias e factos d.eparados á grancle 
lei. 

Ora, é precis~mente este o meu modo de· eRtender, tantGI que, 
prov·eitando as bases do proj;eeto que apresentei ·em 19.17, prnponho 
a· creação de commissôes r.eg1onaes op.e·raria:s para fixaçã-o do salario 
mínimo; a fiscalização das leis operarias quanto a horas, descanso:; 
e rei_J0usos hebdom.adarios pelas associações de classe dos. trabalha-
~lores; e .a vigilancia do departamento d0 trabalho sobre todas as 
outras ques.tõeJ. aclministra:tivas suscitadas por essas leis . 

E' ver.dade q,He noss© . embabrndor ·votou .c0ntra a fiscalização 
d.os operarias, mas a nossa commissão aqui a adm.ittiu; é tam-
)Jem verclade que nós só temos um departamento d© trabalho no 
Jílapel, cuja creação até h@je nã0 se fez, ma-s a Co1mmissão aqui insis-
l:i u, por pl'op0sta do Sr. Andrade Bezerra, na exigencia delle como 
principal no corpo de leis a se fazer. 

A Conferencia de Washington contrnri0u toda essa tendencia, 
iites-cendo a detal1les e determinando tantas excepções que as oito 
horas passarão a ser caso esporadico. Começou na sua declara-
ção de industrias a que ellas dev:iam ser extensivas, por excluir os 
iransp0rtes sobre aguas, interior e por m·ar, para uma conferencia 
reJativ:a ao trabalho de ·marinheiros e de marítimos, contados entre 
estes os serviços de .estiva . Acabou deixando em cada paiz á auto-
ridade compet ente traçàr a divisaria, entre a industri.a de um lado 
e o commercio e agricultura de outro. 

A Commissão Social da Camara não só tem admittido o trabalho 
de transportes, como tainbem o de agricultura e commercio. O Sr . 
. José Lobo, quanto aos acc:irdentes, citou mesmo um caso judicial que 
firm,ava essa admissão: um carreiro levava carregado um carro de 
b0is; cahiu em meio á viagem e as rodas esmagaram-lhe o cran eo; 
a lo·comoção era anim,ada -e o trabalhador em serviço agrícola; a 
Commissão accentuou uma concordanci:a com o seu illustre Presi -
dente, achando que era um caso de accidente no trabalho . 

Fugindo á linha de conducta para a afifirmação internacional 
das oito horas, a Conferencia do Trabalho, onde os patrões lev-aram 
a inelhor i!}discútivelmente, permittiu tantas excepções que se póde 
fogo tomar como ilh1sorio o principio geral . 

Isso proveiu sobretudo de alli terem os ·delegados mais se preoe-
cupado com a mão de obr.a no caso das .horas de trabalho e o mo·· 
vimento das riquezas, aue com a sustentação de uma r egra univer s::d 
p ara a pessoa do trabalhador . 

Assim, no "proiecto de conv-enção tendente a lin ·1 ,1 r " em o ll, 
horas diarias o trabalho, ou a 48 por semana o esfo r~oo op era ·ío, 
depois de ter decidido que as pro'.J.)osições que lhe fo ssem r elati v«,, 
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-seriam redigidas em fórma de "um proi·ecto de convençã<'l interna-
-donal '', adoptou o projecto a ser r atificado pelos membr.os da Orga-
nização Internaefonal elo Trali>alho, segundo as disposições <ilo Tra-
tado de Versalhes, de Junho de 1919 e ~lo Tratado de Saint-Germain 
·de Setembro d,o mesmo anno. 

Essas disposições, que podem ser suspensas em (i{ualquer d@s 
·paizes signatarios, em cas0 de guerra o,u "no caso de acontecimen-
to, apresentando perigo para a segurança nacional", deverão ser 
'°ffi cialmemte rntiHca·das, nas c0ndições previstas nos referidos tra-
tados, e comn11unicadas ao secretario geral .da Liga dás Nações, 
'<Ill.: lhes far·á o competente registr0, ~1ue immediatameute o notifi·· 
cará a todos os inernbros da citada Organização Inter.nacional do 
Trabalho. Entra r á em vigor a <wnveHção na data em .que a notifica-
ção ti ver siclp effectuada pelo secretario geral da Liga das Nações, 
e não ligará senão os membros da O. I. T. que .tiverem ao tempo 
feit© registrar tambem sua ratificação JilO mencionado secretariado; 
.assim, ella só c·omeçará .a vigorar para qualquer dos 111'embros da 
O. l. T. em face de outro, desde que esse outro tenha tallilhem feito 
'O registro resp,ectivo pe10 modo ·e na fó.rma acima pr.escri.ptos. 
Todo aquelle que a tiver ratificado se obriga a applicar seus dispo-
sitivo.s até 1 ·de Jullao ·de 1921, o mai-s tardar, e :a tornar todas as 
medidas necessa.rias para tornar eff.ectivas as disposições que nella 
se contêm. 

Só :poderá ser denunciada exl[lirado o período ele 1 O annos con-
tados ela data de sua execução inicial, por um ac.to communicando 
ao secretario e por elle registrado, não tendo .. porém, effeito senão 
um anno após esse · registro. O Conselho ela Administração do Bu-
reau Internaéional do Trabalho, deverá, pelo menos uma vez cada 
10 a1111os, apresentar á Conlfere·ncia Geral, um relatorio sobre a ap-
iJlicação da mesma convenção e decidirá da iuscripção, em ordem 
do dia da con.ferencia da revisão ou da modifica.çã:o da dita con-
venção sobre o trabalho . 

Ahi têm os leitores o caracter elas "obdgações" assumidas em 
'\Vashington, que se repetem em quasi t0das as outras theses alli ven-
tiladas, e C[tle mais para deante, corno disse ·de r>rincipio, terei 
·opwortuniclaãe de estudar, embora superficialmente, corno se exige 
~rn assumpto e1n colurnnas de um di ari0. 

Passarei, em seguida, a ver o que se ajustou fazer qua.nto r> · 
principio elas oito horas, proclamado na paz assig.nada em Ver-
:cailhes, fazendo ao que ahi se tiver a :iiesweito votado uma aprecia-
·ção resumida, cm meio as numerosas excepç0es no regímen .de. 
trabalho annunciado, as quaes fiz eram do principio massiço um 
·verd adeiro crivo para a passagem dos abusos. 

Taes permissões e transigencias para com trabalho maior d :~ 
oito horas, são como se tivesse c0lJocado os ladrões de um açude na 
região das comportas, de modo qu.e nunca as aguas passal'iam o :.:eu 
B.ivel do chão razo da rotina. 

III 

A approvação do princ1p10 elas oiÍo horas se na legislação in-, 
·terna deve evitar os pormenores ela excepção, afim de que tudo não 
:fique l' egiclo por esta ultima, em um pro}ecto de_ "convenção", genera-

/ 
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Jissimo por sua natureza internacional, ella não . só deve como não 
11 ó de deixar de ser destitui da da preoccupação da ' minudencia . 

Foi o que não quiz ver a Conferencia de Washington. Não só 
c.nunciou o principio que, a rigor, 'devia ser a sua unica declaração 
contra a · regra admittida, como incluiu ·as regrinhas e,m contrario ao 
mesmo, praticanc:Lo desse modo um bi en idiem. 

Ao passo que fazia ·quanto ao principio das oito horas uma 
declaração muito láta e abstracta, firmava as excepções em termos 
precisos, com tendencia franca para generalização. Assim é que 
íallava nas "industrias" em que as oito horas deviam prevalecer, 
:,eparando-as de golpe da lavoura e do commercio, grupos que poz 
,á parte e ·a alvitre dos paizes signatarios; e~mmerava após no grupo 
"industria'', excluindo por definições e catalogação, muitas dellas, 
cnfre as quaes a de transportes sobre agua e a mão; acceitava ex-
cepções nas proprias industrias descriptas na Convenção, tão mlí-
plas, que ellas tornam illusorio o principio adopfado das oito horas; 
por fim excluia dominios, colonias, protedorados e P.aizes inteiros, 
da formula universal que assim simulára adoptar. 

As industrias a que dev·e alcançáí· o voto declaratorio das oito 
horas, feitas as exdusões j.á referidas, se reduzem a: 1°; minas, car ·· 

. reiras e industrias extractivas de qualquer natureza; 2°, industrias. 
nas quaes os productos são manufacturados, modificados, limpos, 
reparados. ornados, acabados, preparados para a venda, ou na<> 
quaes as materias soffram uma transformaçào inclusivé a construcção 
de navios, as industrias de demolição de material, bem .:orno 
a producção. a transformação da força motriz em geral e 11a .:de-
ctrir.:idade: :l", & construcção, a reconstrucção, a . reparação, a inocii-
ficação ou a demolição de todo bFCO e ediiicio, caminho cl s forr'o, 
t ramways, pc,1 tos, docas, Lat's, canaes, instnll.:.çoes para nav1;11:iç!iCT 
ínterior, .estradas, tunneis, pontes; viaducto·s, esgotos, coliecto r ·~ s. 
esgotos ordinarios, poços, installações telegr aphicas ou telephonicas. 
installações electricas, usin as de gaz, distrfüufção de agua, ou outros 
trabalhos de construcção, b em como os trabalhos de preparação e 
de fundação, pr·ecedendo os a'cima citad•os; 5°, o transporte ele pes-
5oas ou de inercadorias por estrada, via-ferre.a ou sobre agua, ma-
rítima ou interior, comprehendiclas a manutenção das mercado-
rias nas docas, caes, wlwrf s e entrepostos, exceptuadós os trans-
portes a mão. 

Ahi está. Depois dessa longa ·e fatigante •enumeração para 
dizer quaes os "estabelecimentos industriaes" assim considerados a 
que se destinava a Convenção, tendo posto de fado os trabalhos. 
na laYoura e no commercio, exclüe os transportes a mão e manda 
que os sobre agua, sejam regulados por outra convenção especial 
mais tarde. 

Abraçando a Conferencia de Washington o principio da "lista"· 
de industrias, se afastou do systema inglez que perfilhou o das 
definições. 

Os perigos ou os defeitos do· primeiro residem justamente na 
sempre falha enumeração do legislador. A nossa Commissfío Par-
l<.mentar a reconhecendo, elii1linou esse systema no novo projecto, 
o qual tantos máos resultados.. iniquidades e falta de justiÇa tem 
2.earretado com sua formula conhecida . Na Conferencia de V\ra:>-
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hington se preferiu a descripção sempre deficiente dos trabalhos 
i11 dnstriaes, feita embora grosso-modo. 

A %Ím contribue ella, alli onde as legislações internas prncura-
vam generalizações, onde os proprios regulamentos administrativos 
fugiam de particularizações perniciosas, com a eleição do methodo 
110civo, p ara estreitar ainda mais o já limitado campo do novo re-
gímen de trabalho humano, preferencia que em materia internacio-
nal nada explica, ou a que só explica o secreto desejo de difficultar 
a sua indiscutível impl,antação e definitiva acceitação por toda 
parte do orbe. · ' · 

Depois dessa attitude o voto da Conferencia, incluindo sob · 
oútras nigras, populações e populações: dos domínios ou colonias, 

·e dos paizcs soberanos como J51.pão, 1Grecia, Rumania e outros, ainda 
deixou de fóra a China, a Persia e o Sião, onde não se applicarão 
<is disposições da recente Convenção e para quem só na proxima . 
Conferencia serão examinadas as celebres oito horas. A ln dia igual-
mente teve uma citação especial e ganhou um regímen de exclusão, 
f if·ando as horas para serem do mesmo modo reguladas futuramente. 
Accrescente-se a isso, como frizou o socialista francez Yonahux, a 
-ex clusão dos ex-inimigos e dos bolshevistas e pergunte-se depois aue 
es1J ecie de internadonal de principio foi a votada na Conferencia 
dos Estados Unidos, que tambem a ella não compareceram! 

Resta agora encarar o principio peneirado nas excepções. O 
art. 2º, ela Convenção declara com solemnidade como será lançado 
u principio das oito horas por dia ou 48 por semana . Ahi consente 
logo que "em virtude de lei, uso ou convenção · entre organizações 
patronaes e operarios'', e na sua falta 1entre repres~ntantes de uns 
e outros, sendo as horas de trabalho de menos de oito por dia, pos-
sam ser augmenfadasl E como? 

Por um ''. acto da autoridade competente" ou por uma conven-
-ç.ão entre aquelles interessados, para assim se alcançar a semana de 
48 horas. 

O principio das oito horas é um limite do maximo de horas 
:~ exigir ao trabalhadon, })ão é senão urp.a barra além de que não se 
póde passar, pelas razões humanas e de sande do individuo muito · 
conhecidas. Não se segue dahi que seja wn estalão, um nivel obri--
gatorio, pelo contrario, à tendencia é justamente a '. de fazei-o baixar 
·cada vez mais, de modo que o trabalho não seja uma pena economica 
nem uma expiação social, e, sim um prazer, um esforço natural, uma 
actividacle saudavel .para o homem. Dahi já se fallar em seis 
horas e se prégarem as quatro horas · no~ meios operarias · mais cul-
tos, como antes quando as leis davam 11 e 12 se reclamou as oito 
e quando o·s · costumes davam 1·5 e 18, ás 10 horas de serviço 
diario . Depois como admittir a autoridade com um simples acto 
decidindo questões que a propria convenção acha que devem ser 
·delibendos livremente pelo accôrdo das associações respectivas e, 
1rn falt~ destas; exige q~e funccionem então representantes ou dele~ 
gados dos patrões ·e operarios interessados. Seria uma prepotencia, 
'em um terreno em que as. ·escolas, a.fóra a socialista, pleiteam o Hv.re 
entendimento, corno a positivistas e a social-radical, e só admitte 
m esmo o socialismo e a intervenção do Estado por leis impessoaes, 
·serenas, estudadas e elaboradas fóra de todo interesse imm~iato ou· 

l . 
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violencia das pa1xoes, intervir ]]>ara elevar por decretG o tempo de 
trabalho nas industrias. 

A Convenção admitte no trabalho por turmas o trabalho para 
mais de oito horas por' dia, com a condição de que elle no fim de 
lres semanas ou menos, na média não exceda ás oito por dia! 

Isso é inadmissível, principalmente no trahal110 por turmas, 
onde as legislações de OUÜ'ÓS povos revelaram que, mesmo s'Ob O im-
perio de uma grande severidade no horario das oito, a fraude sem-
pre conseguia revezando por intervallos de fracções dn mesmo, re-
ler os operarias "todos" na ·fabrica, de todas as turmas, por mais. 
de 10 e 12 horas. De onde uma violação capital ao principio, pois. 
o operaria não vence oito horas de trabalho ef.fecfivo, mas oito hora.s 
em que deixa de dispôr, livremente e como entender, da sua pessoa 
para ficar ás ordens do patrão. Nesse caso da conv.enção é muit<> 
mais facil o -sop'hisma da regra geral, hasta ter turmas, üão fallando 
no que se néga assim quanto aos fundamentos mores e sociae.s della 
propria. O argumento· d·e que as oito horas sã10 contadas 
como acabamos de citar é universal e pacificamente · acceito, pois 
do contrario não teria o individuo, o h·ahalih.ador, as tres oito, isto 
é, oito horas para o esp irita e oito para o repouso. 

Pois a ConfereRcia que na declaração do principio das .oito 
horas Já o 'J.imitára aos paizes e ás industrias e fazia essas excepções, 
foi além. Approvol!l no art. 3 que o limite de oito horas poderia 
ser excedido, entre outro.s "no caso de força maior", trabalhos de 
argencia a effectua:r nas machinas ou ·apparelhos, mas unicamente 
na med'ida do necessario para evitar que um sério embaraço não 
seja ·acarretado á marcha norma1l, do estabe}ecimento". Não vou im-
pugnar, como merece, todo o en'unciado de mais esta excepção, mas. 
não acham tod1os que esse "força maior" será páo parà toda 
obra? 

No art. 4º dispõe .que o limite consagrado, com tantas resalvas. 
seja .uHrapassado "nos frabalhos cujo funccionamento continuo deva 
ser, pela razão da propria natureza do trabalho, assegurado por tur-
mas, successivas'', o <[Ue consente comtanto que o t0·tal da s-ernana não 
vá além de 56 horas. Onde já fica:ram as 48 semanaes do prineipi<> 
gera[? 

No art. 5º · ahre a porta,. larga e . ás escancaras, . das excepções. 
determinando qNe "aos casos e'xcepcionaes", d·esde· q.ue fossem os. 
fixados limites do gra!l1de prira>Cipio da Converação "r econhecida-
i;uente imapl)!Hcaveis" neste fão sómente - o tão sóme:nte aqui: vale 
um pnemn, conv;era·çõés ,entr·e soci.e-daidl·es operarias e pai'r-onaes p-od·e-
riam ·com sciencia e a:cquieseencia dos · seus governos, estabelecer 
urna duração mais dilatada do ·dia de trabalho, passando as mes-
mas a cot1stituir vercla·deiros regulamenfo·s administrativos em cada 
uma de suas estipula:çfües. 

Ora, as 1e·iis operarias ·e todo moderno direito operado visam 
defender o opera.rio 610 patrão em primeiro lagar, e der>ois delle 
rhesfüo em sua p-ropria fraqueza: 0u ignoFancia. Assim é que todas, · 
cntr ::J ellas a nossa de · accidentes e o no:vo projecto em estudo, to-
mando um caracter de leis de ordem pt1blica, não debrnm de assu-
miT o de · assistencia a direitos e pessoas do proletariado,. conside~ ' 
ra-ndo-o, · em principio, para esse effeito, como ao miseravel ou ao-
110l·ati"\'a11lente incapaz. Nesse ponto a orientação legislativa brasi· 
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leira pass0u a. p.roleger o orphão, o Indio e o operario em uma es-
cala de especies .d,eterminad.as daquella incapacidad-e de facto ou ele 
d~eilo . , 

Procurando, portanto, defender o operario do patrão, as leis 
intervêm sempre por este, porque ·a outra é a parte nnica hlteres-
sada na p ermane'Ci·a do-s a'b'usos que a foi visa C:OF·rigir, evitar· ou re-
primiT no mundo do trabalho. 

Quanto ao O"perario, ella o resgu1anla de p9ssiveis capihllações 
ou contemplações com o interesse patronal dissimulado em meias-
medidas, meias-concessões . A vontade ·operaria, em um accôrdo com 
patrões, para augmen'tar horas de· trabalho, em favor do ultimo, bem 
se está a vêr qüe é uma vontade determinada ou por uma grande 
nr,cessidade ou poi· uma ai111cla maior ignorancia do operario ex-
plorado, a ~uj'a e:x,ploraçã-0 justame!llte .deve a lei pôr termo, sendo 
s.uppletiva d·a vontade operaria e não ,ela pa.troi1al. 

O mrt. 6° \ crêa• dl!las classes de dero.gações ao princ:Lpio elas oito 
horas, determirnadas nos regulamentos da autoriclacle publica, por 
;ndustria .. ou p'rofissão. As p'rimeiras são para tirabalb0s pireparato-
rios ou .o©mplementares de ceirtas iadustrias ou pm:a cathegoria'S 
dadas de pessoas com hor.as de trabalho üitermi ütentes. A vespei1o 
deste ul.timo se póde ar.guir o mesmo que já se disse contra o de tur-
mas revesai:las. 

As . derCilgações tem;porari•as são destinadas a permittir ás em-
prezas enlf\rentar "excessos de · trabalhos· ext.raordrinarios". Quer di-
zer, 1@ €{Ue até h:©j>e determinou. as 10 horas, as 12, as 14, •©'Ili 1ru2srn0 
20 horas, Hão foi 0utra cousa; a hora supplementar não tem sido, 
por outro motivo mantid·a, e vem a Conferencia alimentar, pela raiz; 
a arvGre . .maMitm da explioração do esforço humano, arté á estafa, até 
ú morte! 

Esses r egulamentos, expedid:os pelo poder publico, devem vir 
precedidos. de cons1!llita ás assodaç©es de classes, .patronaes ou ope-
1·arias, "0mle ellas exJsta•m" 1 Ehú le J[ã10 houveQ'., vae a machad0, e o 
Lrabalho- p11oseguirá a páo e a corda. 

Dá-·se pa.ra essas h<Has supplementares, cuj.o nmne~·o maxim:o 
será cLetenmuiJirn do em cad·a caso nos citados regulamentos - onde 
já vão as oito horas, um salavio majorado de 20 º[º sobre o sala-
rio norma[. As horas 1Qão têm precisa·d0 limite maxim©, mas a. ma-
joração do salario tem . E que limite, o do primeiro qu~wto cl.e um 
cento. E' verdade que o chamam de minimo, mas além delle nad-a 
virá. Fic.:irá sendo o maximo . Como tinha razão -o deiegacl.o do 
governo francez em dize} que essa Co1íferencia alargára, consoli<!l.ára 
e garanti'ra o interesse patronal. Chamou-se do Trabalho, .quando 
foi; de fac_to, da autoridade e do capital, como teremos opportu-
nidacle de mostr.ar. 

Finalme11te, a Comferencia de Washington, depois de regular o 
serviço de i,nf.o.rmações aos taes orgãos internaci0naes d© Trabaliho, 
nos arts. 7º e 8·º, no seu art. 15, esse aibrangendo todos 01> paizes 
;;,ignata.rios, autoriza a StQ.spensão "por ordem do Governo", nos ca-
sos de guerra ou d e "aco1ntecimentos que offereçam perigo á segu-
rança nacional", isto é, por simples questões de "ordem publica", 
que nós sabemos, em se tratando de operarias, ser no Brasil, na 
maioria dos casos, um pretexto para liquidar em desfavor do traba.-
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lha dor · todos os conflictos do Trabalho, autoriza, como dissémo-s, a 
::.uspenção de todas as suas -ordenações, regras ,e regriculas. 

E', sobre essa base, muito precari~ a conquista das oito 'horas 
feita em Washington, sobre a qual o Sr. 

1 
Mello Franco prestou as 

seguintes inf9rmações, que dispensam commentarios: 
Sobre o regímen das taes oito horas, ficou assentado que ellc 

se praticaria nas industria~, para os homens, e nas industrias e 
commercio, para as mulheres. A sua applicação nos trabalhos agri-
colas levantou, porém, forte debate, em que tomaram parte saliente 
os representantes do Brasil e de Cuba, suggerindo duvidas quanto a 
certos trabalhos intermediarios, que participam simultaneamente da 
industria e ~a agricultura. 

O delegado de Cuba citou como exemplo a fabricação de assu-
car em seu paiz relativament~ á turbinação e á refinação, como ~o 
preparo do · assucar brut-o. O Sr. Carlos Sampaio, apoiando o dele-
gado cubano, reforçou o argumento, lembrando, além do trabalho 
:la fabricação. do assucar, o da extracção e preparo da borracha. 
Em vista dessa divergencia, ficou resolvido que cada paiz distin-
guirá conforme entender o trabalho agricola do industrial. 

O Sr. Arthur Fontaine, delegado da França, pr-opoz que se es-
tendesse o regímen da semana de 48 horas aos navegantes. 

Esse delegàdo, p01,ém, só -encarava a questão pelo prisma fran-
c,;cz, pretendendo estaibelecer differença entre a navegação fluvial e 
a marítima, de cabotagem ou transoceanica. Foi-lhe ponderado que 
lal distincção não poderá haver nos paizes corta-dos por grandes 
rios em que são emprehendidas viagens algumas vezes muito mais 
'.lemoradas e arriscadas do que as levadas a effeito ao. longo . dos. 
eontinentes. Este assumpto foi deixado á margem, para que .sabre 
elle se delibere na proxima conferencia. 

De accôrdo com as proprias restricções do Tratado de Versa-
lhes - proseguiu o Dr. , Mello Franco - o regímen das taes oito 
horas póde ser temporariamente ·alterado em certos paizes, con-

·forme as suas condiç§es climatericas e o seu estado de civilização, 
como a China, o Japão, a India, a Persia, o Sião, a Rumania e a 
Grecia . E' mister notar, entretanto, que 6 principio das oito horas 
ficou estabelecido definitivamente no Tratado de Paz, de maneira 
que em Washington as discussões se travaram apenas. em torno 
da applicação. 

O nosso delegado, quando se tratou dos casos em que o tra-
balho poderia ser prolongado, defendeu calorosamente o ponto de 
vista do Brasil, nota-damente nos de acci-dent·e, v·erificado ou immi-
nente, nos de· reparações dos machinismos, etc., etc. 

Sustentou, por-ém, o principio da faculdade de poderem os op·e-
r~rios, mediante contracto de que tenha sci-enda ·o Gover.no, tra-
b:ilhàr m ais de oito horas, desde ·que fossem observadas certas con-
dições hygienicas e pagàs as horas de serviço extraordinarias com 
um augmento mínimo de 25 ºIº, sujeito ainda ~ssim á negociação das 
partes interessadas.. · 

Como se vê, foi "brilhante" a orie~ tação trabalhista dos nossos 
c;nviados. 
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IV , 

A , seguir a conferencia cuidou dos meios de e'Vitar o cl1ômage, 
reciprocidade do tratamento dos o.perarios extrangeiros, emprego de 
mulheres antes e depois do parto, trabalho nocturno destas, traba-
lhos insalulfres, hygiene no trabalho, serviç'o publico dessa ultima, 
idade mínima de menores no trabalho, trâbalho nocturno destes, 
prohibição do phosph bro branco nessa industria. 

Quem ler isto acha pomposo. Aqui, porém, como nas horas de 
trabalho dos ·adultos, a conferencia procecle.u com as minucias refe-
ridas, enohendo de contra-regras o principio adoptado. Succede 
que tambem os títulos não corr·e&pondem hem ao assumpto que é 
muito modesto que elles denotam. . 

Vejamos agora, a correr, o que deliberou a Conferencia ele· 
\\'ashington s-obre · mulher·es ,e o que a resp·eito J.ª havia ad·eantaclo 
nossa Commissão Parlamentar que dev.e, de accôr.do com ella, r,ece-
her-lhe os cons·elhos. 

Quando o oorriespondente da Associate.d Pr.ess, Sr. Rayrnoncl 
Clapper, telegraphou para aqui, suas decisões, logo após o encerra-
.nento .das reuniões que effectuara, disse: "Os princípios adoptados 
pela Conferencia serão apresentados aos differentes governos que 
participam da Conferencia, com a suggestão desta para que vigorem 
•~omo leis em cada um dos paizes membros da Liga das Nações . 

Essa "suggestão'', communicada na mesma tarde em que a Con-
ferencia encerrará suas sessões "indefinidamente'', segundo expres-
são do correspondente americano, cheia de esperanças de que se a 
Suissa entrasse para a Sociedade dos Estados, na linguagem eru-
uíta do Sr. Epitacio, antes da outra sessão, a mesma se realizaria 
em Genebra, era um convite aos segu.intes dez princípios: 

"1 º, o' dia' de oito horas e a semana de quarenta e oito em todos 
os paizes, membros da Liga das Nações; 

2º, auxílios ás mulheres durante o seu período de gestação, de~ 
vendo esses benefícios ser · pagos pelos respectivos governos; 

3º, prohibição do emprego de menores de qúatorze annos, ex-
cepto no Japão e na ln dia; 

4º, prohibição de tràbalho nocturno, para mulheres de menos 
de dezoito annos, excepto no Japão, durante os proximos tres an~ 
nos. A idade minima, no Japão, durante esse tempo, será de quinze 
annos de idade; 

5º, beneficios reciprocos para os operarios entre os paizes ruem-' 
bros da Liga elas Nações; 

6º, prohibição elo emprego ele mulheres e creanças, nas indus-
~rias metallurgicas; 

70, creação de um systema de inspecção fabdl subordinado ao 
serviço de, sande_ do · GovcrnOi 

8º, d·esinfecção dos carregamentos de lã na imp-ortaçào ou ex-
portação, afim de evitar o alastram e:nto elo anthrax; 

9º, prohibição elo empr.ego ele mulheres e crianças na,s fabricas de 
phosphoros; 

10, abolição a·as agencia;; particúlares de empregos, que serão 
substitui'das pór leis governamentaes relativas á falta de em-
prego. tt 
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O primeiro nós Jª vimos como foi devastado no --'. esniiudado 
rosario de regrinhas que · lhe servem de cortejo e tropeço ao mesmo 
tempo. Vere1nos cada um .dos· óut1:10s por sua vez, mais maltratados 
í]'Ue os do messias Wilson, :n,os :L4 . da Paiz filo Direit0, que "era mais 
precioso que _a paz", e por Ísso a paz esphacelou, com o benepiacito 
do papa da deniocraeia civil, dio occidente ao oriente ela terra. 

· .Antecipared agora os que se referem ao traba>lho da mulher. 
A seu respeHo quero d·ar a palavra ao meu emü1ente c0lleg'.l, 

Embaixador á Confeyencfai, ])elo G@verno do Brasil; diz elle, mui 
snccintamente: 

"Discutido o trabalilm nocturno, ficou este ve-dado ás mulheres 
e aos menores. :Mereceu tambem resoJuções da Conferencia o tra-
balho das mulheres na época elo parto, as quaes tewão um . descans@ 
cle seis semanas, depoi'S do delivramento e de qtiatr0 antes." 

Passemos agora á Conferencia, a ver o que isto foi alJii. 
Nos mesmos• tern10s que sobire as horas de trabalho, a Conven-

ção será ratificada de accôrdo com o Tratado de Paz, s.endo a sua 
adopção apenas como de um projecto. _ . 

Faz a mesma discriminação de trnbalhos para definir "indus-
tria", deixando, portai~to, segundo nossa c1:itica, innumeras de fóra, 
por omi.ssã·0 p·elo menos .. 

Op:él'a a sei.são entre o trabalho fo.dustrial ele um lado e o agd-
cola e cornmercial de outr@. 

· Exclue a India e o Sião e 1adrnitte reservas para as colonias, 
domínios ou prote-ctm·ados dos paizes signatarios. 

Depois desses cuidados todos, la.nça o princip.io :. "as mrnl1hieres, 
:,;em distincçã@ de ida.<i!.e, não .poderá.@ ser emp.rega.das, durante a 
noite, em nenhum estabelecimento industrial, publico ou privado, 
nem em nenlhuma dependemcia de qualquer desses estabelecimen-
tos". . 

A .11ossa c@mmissão legislatfva sustentou esse principio e ·defi-
niu noite: de i:;eis a seis horas, isto é, admittiu 12 h@ras de repouso 
11octlffno. Va-1n-@s ag0ra ver c@m0 ficou este "veda.do ás mulheres", 
no dizer do nosso Eml>aixa dor,. :ra.a Conferencia de Washington. 

Antes· mesmo do art. 3º, em que o "vedou" tão cathegoricamen-
te, vem o artigo, que se pó de considerar 1 º no assumpto, o. art. 2º, 
n1rn· define "noite", para uma exacta appi!icação da Conven.çã·o em 
yista -

"O termo noite significa um peri.odo de, pel0 menos, onze horas 
consecutivas, comprehendenclo o intervaJlo decorrido entre 1"0 horas 
da ·noite,. eicnco 'horas da manhã". Resgum·dada, assim, a somnéca, 
continúa a definição: "nos paizes onde nenhum regulamento pU·· 

. blico seja appl·kado ao emprego d•e mulheres rlura·nte a noite em 
estabelecimentos industriaes, o vocabulo ·"noite" p0derá provisoria-
mente, e dura•nte um per.iodo maximo de tres annos, designa'!', á 
<liscripção do Governo, um periodo <Je dez horas1 sómente, cuja 
comprehenderá 0 interval'lo contado entre 10 horas da noi'te e cinco 
horas da manhã". Acrrui só se resguarda, e tão sómente, as h©ras 
de dormir. E por que se os ohriga, desde logo, nã'o impôr a Con-
venção as orize h0ras? 

Peço a aUenção· .de quem me acom·panhe a fo~sulsa prnsa e a 
rnassado·ra critica,. pa·ra esse po11to. O Brasil, por exemplo, que nã-o 
V-~m nenhum regulamento, terá, durante tres annos, as mulheres tra-
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balhando aM 10 horas da noite. E' isto ter '·vedado" o trabalho 
:10cturno? 

Podem objectar que nada impedirá o Governo brasileiro de, cm. 
fogar de agir á discrição, decr·e:tar O·s regulamentos r-espectivos, an-

, ies dessa data, entrando assim, desde logo, no regímen gera-! do tra-
balho nocturno "vedado" á mulher . Quem ousará, porém, dizer 
que -o. trabalho noctur.n0 .está, pela Conv·enção, "v.etaüo" á mulher '! 
O art. 3º o. "vedou", mas, dura·nte a noite de convenção . . . pa Con-
venção do Trabalho. Essa. noite deve, pelo menos, ter respeitado o 
espaço d·e tempo de 1 O horas da noite ás 5 da manhã; te1' a dura-
ção de 11 horas consecutivas, quer dizer ir de 7 horas da tarde ás 
;> da m anhã . Comq, pol'ém, eu posso, respeitando das 10 ás 5, ir 
com as 11 horas até depois das 5, até ás 9 horas da manhã, por 
exemplo, o que se segue é que poderei r eter as mulheres no serviço 
de minha fabrica até ás 10 horas da noite, sem com i.s so ter · violado 
a regr a geral da Convenção. Depois, em nosso proprio paiz, nin-
guem ousará d_iz er, sem temor, que no sul anoiteça ás sete como no 
~eptentrião, sobretudo no inverno . Ha estações em que 5 horas da 
farcle já é noite, .noite fechada e fria. O que parece é que se quiz, 
ap enas, na Convenção, evitar o tresnoite, o trabalho de pernoite·, , mas 
não o nocturno, p1·opriamente, ao contrario da nossa Commissão 
Parlam·entar, que o "vedou" _clara e positivamente, como se póde ver 
de suas aGtas e deliberações. 

Continuando, a Conv!;)nção de ·washington entra no terreno das 
excepções, que é fertilíssimo em toda ella. 

Eis a primeira, .a. do art . 4º. Diz esse artigo que, no caso de 
força maior, e grypha essa locução, quando uma intern1pção impre-
vista de exploração '"m uma emp·reza, -que ·não tenha um cara-
cter y,ieriodico, se verifica; ou quan-do o trabalho é de materias' pri-
mas ou em elaboraçã0, susceptiveis de rapida alteração, para sal-
var essas materias de uma perda inevita.vel, nesses dous ·casos não 
será applicado o gralide princ.ipio; ahi se admitte não só o traba-
lho á noite, como durante a noite, o pernoite e tudo o mais, não' 
escapando nem as horas de somno. 

O art. Gº vem airnd a com uma excepçãosinha de truz. Aqui vai,$ 
·' nos estabelecimentos ü1dustr1aes submettidos á influencia das es-
tações e em todos os casos em que circumstancias excepcionaes o· 
(•xjjai:n, a duraçã0 do periodo de noite indicada no a.rt. 3º poclerá 
ser reduzida, a 1 O horas dtira:nte 60 dias por a11110". Quer iss0 dizer 
~1ue as taes 11 h oras eonsecutivas riliminuem p ara 1 O, desde que cir-
c ums.tancias excepcionaes o exijam, e · assim, l'l.O vago dessa termi-
nologia, não haver.á, dtffante dous mezes no anno, nenhum traba-
ih0 noctunw vedaGlo ás mulheres, a quem se reservam as 10 horas, 
isto é, trabalhar até 11' horas da· noite. Certamente ninguem esco-
lherá o m ez de F eve r.eir-o, m•esmo que o ann-o s.eja bisexto, como o 
corrente. 

No art. 7º dispõe: "nos p·aizes em que o clima torne o traba-
lho dé dia particularmente penoso, o periodo de noite p'áde ser mais 
.-::urto que o fixado p~los artigos anteriores, com a condição ·de 
ser c9nceclido um repouso compensador duranté o dia" . Assim re-
voga as regras e o principio geral, sob allegações d.'e trabalho "pe-
nos·o" durante o dia, .e d,etermina que ·elle pos-sa Ú'r mais '"curto", sem 
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dizer de quanto, nem marcar prazo. Impõe a . condição de um re-
pouso de dia, que seja compensador. E' de rir esta ultima. 

Todo trabalho sómente nocturno deve seguir essa regra, seja 
homem o trabalhador. A' Iimlher, que obtem esse repouso, não é 
elle compensador. Todos sabem que o trabalho nocturno é parti-
cularmente penoso, mesmo . para os homens, e que estes não têm no 
somno de di.a, çomp.ensações possiveis, tanto que s·e acabam mais . 
depressa, e ha leis de aposentadorias especiaes para elles. Como, 
portanto', a mulher poderá, ella que se fatiga mais trabàlhando in-
somne, que o homem; como es.tá scientificàmente av·eriguado, encon-
trar repouso compensador durante o dia? Quando o trabalho é em 
horas penosas fica suspenso para ser feito nas horas mais suaves da 
noite, e o repouso é feito, tresnoita.do, pela mulher cheia de fadiga, 
nas horas penosas de u1n dia de estio! 

O resto da Convenção é sobre as ratificações da mesma, em .tudo 
semelhante á anterior, que já conh.ecemos, quanto a horas de tra-
balho. 

Padec~ndo do mesmo vicio da pormenorização, merece a mes-
ma critica· feita a esse respeito relativa á que "adoptou" as oito 
horas. 

Acredito que, dean~e do que acabei de . passar em revista, a, 
Convenção não "vedou" o trabalho nocturno ás · mulheres, mas o 
permittiu, porque o r.egulou. Quem r-egula não prohibe, permitte; 
quem impõe condições não véda, consente. 

V 

Disse o nosso embaixador á Conferencia de Washington, logo 
de chegada e em breves termos: 

"A's mulheres e prohibido o trabalho nocturno. Na época elo 
parto terão um descanso de quatro semanas antes da "delivrance" e 
de s·eis após." 

Vejamos a Convenção que projectou a Conferencia a esse res-
peito. . 

Depois de ter decidido acloptar diversas proposições· relativàs 
ao trabalho í:las mulheres, antes ou depois do parto, nesta está com-
prehendidá a questão da indemnização ele maternidade, - diz a in-
troducção elo documento que examino, - terceira das incluídas na 
ordem elo dia da Conferencia, passarão todas, sob as mesmas. for-
mulas sacramentaes, a constituir um projecto de convenção que será 
arloptad6 através o mesmo ceremonial e protocollo das anteriores. 

Esta, que se póde dizer, é talvez a .melhor de todas as assigna-
das em Washington, se define industrias como as demais, é appli-
cavel aos estabelecimentos commerciaes, que para não fugir ao ha-
bito, tambem define a seu modo: "será considerado estabelecimento 
commercial todo logar consaMrado á venda de mercadorias ou a 
qualquer operação commercial" . 

. A separação entre o que sej-a trabalho na industria e na lavoura 
ou commercio fica . em uma "linha de demarcação" que a autoridade 
nacional traçar. 

No · art. 2º define o qüe é mulher, e ~hi, felizmente, . de modo 
ruais satisfactorio que nas definições sempre inelefiniveis ele antes. 
Para applicação da Convenção "mulher", designa toda pessoa elo 

, 
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· ~exo feminino, seja qual fôr sua idade ou nacionalidade, casada ou 
não, e o termo "filho" indica toda criança, legitima ou não". 

Durante o período ele seis semanas, após o parto, mu1her al-
. guma será autorizada a trabalhar em qualquer estabelecimento in-
dustrial ou commercial, publico ou privado (a nossa Commissão o 
prohibe expressamente), excepto nos em que só se occupem os 
membros de urna e mesma familia. 

A mulher, naquelles estabelecimentos terá direito ele deixar o 
trabalho, mediante certi.ficado medico que declare dever o parto 
dar provavelmente em um prazo de seis semanas. 

Nos dous casos supramencionados ella receberá, durante torlo 
o período .em que consérvar ausente, uma indemnização sufficicntc 
para sua manutenção e a do seu . filho em boas condições de hygiene. 
E~sa indemnização, cuja quantia exactl\ será fixada pela autori-
dade competente em cada paiz, será paga por fundos publicas ou 
attendida por um syste:rna de seguro. 

Terá a mulher, nos mesmos casos, mais o direito .aos cuidados 
gratuito$ de um me.clico ou da paJ'.teira. Nenhum engano de parte elo 
medico ou da parteira no avaliar a data elo parto poderá inhibir a 
mulher ele receber a indemnização a qual tenha direito a contar 

da data doo attestado mediC'O até a em que o parto se d·ér. 
Caso se aus·ente a mulher operaria de seu trabalho nos prazos 

anteriores ao parto e na fóima já referida aqui, ou delle perman·3Ça 
afastada durante período mais longo, em consequencia de moles tia 
attestada por certidão medica, como resultante de sua gravidez ou 
de seu parto, e que a deixe na incapacidade de retomar o seu ser-
viço, será illegal par,a o patrão, até quando sua ausencia tenha attin-
giclo1 uma duração maxima fixada pela autoridade competente de 
cada paiz, de lhe scientificar de sua dispensa durante a citada au-
sencia, ou em data tal que o prazo do aviso prévio expire emquanto 
ainda dure a .ausencia .iá supra transcripta. · 

Eis, a golpes mui largos, o que uma vista de olhos nos traz ao 
conhecimento no corpo de regras dessa Convenção. 

Nossa Commissão parlamentar fez a respeito obra muito mais 
completa, não como pormenor, mas como pontos capitaes. 

Basta ler todas as suas actas relativas á these da Convenção 
Washington, para se d·eduzir isso mesmo . 

A fórrna de pagamento, por exemplo, da mulher parturümte 
na sua forçada ausencia do trabalho, é muito mais curial e simples 
no projecto nacional. Quem paga é o patrão e paga o salario do · 
seu servico ordinario. A .questão dos intervallos para amarnen ta-
ção do filho de que deverá cl esfructar a operaria mãe, foi entre 
nós muito melhor encarada, valendo-s·e ó nosso legislador r'fos pre-
ciosos inform es dos nossos Con gr essos da Criança, material nosso, 
fructo de muito estudo e observ?ção em nosso meio e ' nossa 
raça . 

No que se .reporta á mulhe1· rme prolonga a aus·encia por moJ.estia 
superveni ente ao parto ou gravidez, nosso orojecto foi felidssimo 
abracanrlo as concausas. por oroposta do illustrado representante 
ri.ogran·d·Pns.e Sr. P·en afi.eJ. N nssa Com missão ultr.aoas~ou as ."eJ' <> ra-
lldades do proiecto Pernefüi. Refator da these que vimos encaran-
do e, a nosso ve1-, esse proj ecto não só ultraoassa como sobrepni a a 
Convenção de ·washington, não vou aqui deslindar, ponto por. pento; 

' 

' 

,, 
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essa affirmalf:Lva, mas basta um peqtie1~0 co·rufronto e.ntre tudo que 
se prevê ·em CiJ:ualque·r dos citados .e o muiito que s·e om.ittiu na lª Con-
fere1~cia elo 'Lrnbalho. 

Entre o que esta propõe ha duas suggestões que podem ser 
aprovei.tadas na lei em estiHlo.s: é o elo medico gratuito e o c10 en-
gano ele pi:evisão elo pad:eiro . De r-esto j·á eu di•sse no :bnicio destes 
commentarios que esta era a r:ilielborsinha das votações da reuniã0 
t.rubalhist,a-'capHalista filos ailliados da guerra de 1914. 

Um poJ1to merece eneomios: é o dos filhos legiitimos ou não. 
E' generoso, humano e culto. 

Elle já fôra expressamente adoptado pela nossa Gornmissão em 
um caso muito sympathioo aincia; quancilo firmou o dJ..reito da OO!il-
cubina a receb er a in:demniza.ção por ac.cidente do homem a que 
se ligára por simples aJliança amorosa. 

Nota-se q.ue a qi1estão da igualdacle do salario da mulher ao 
homem não foi siquer abordada e, entr.e outras, a de poder con-
tractar o trabalho e dispG>.r do sa.Jario independente de autorização 
marital, o que a nossa Commissão adoptou. , · 

Não posso esquecer de que a· Commissão da Camara fez obra 
e muito com o me.u pFoj;ecto de 1917, a que uma escriptora, mulher 
de grande fulgor mental, de alma nova e .fortalissimo espírito, tão 
benevolenteme·nte se referiu em seu corajpso livro, a Sra. Maria 
Lacerda de Moura: 

"Tem um merito nrnit0 .especial, ·efa.borado antes dos to€1ues de 
clarim da invG1sã0 maocinmalista. WHson, Lloyd 1Ge0rge, Lord Cecil, 
os legisladores do decreto n. 3 .. 724, que regula as obrigações resul-
tantes dos accidentes no trabalho no Brasil, Ruy IBarbosa, etc. -
cuida.ram da . questão social, do o,pei;ariado, cJepois que os oi:ierarios 
o exigiram. 'E agora, ·quer queiram quer n~o, to~los hão de ~-atar 
da solução economica social. Os trabalhacJores j:á saJi>em que "a 
liberdade não se ·pede, conquista-se". 

A citação, cuj•o ul.timo periodo suffra·go com decisivo arr-o:i•o, é 
ap enas feita para lembxar. que se essa critka póde attingilir a elabora.-
cão actual do p1·oj.ecto brasileiiro, elle :Lere .em cheio a convenção 
de negação ao di1·eit0 operario rea1üda uHimamente, pelos syco-
phantas ·cio ·arg:entarismo inva•sor sanguina·r io e embrutecido no 
ultimo conflicto internacional. , 
. Quanto ao Brasil, não será a convençãosinha. do "chá traba-
lhista" dos diplomatas aos senh0res e servos economicos, que trará 
soluções, nei11 aos primeiros de interesse immediato e · directo, a 
que faz referencia · a iJlustre auto,rn mforniira, nem encaminhamento 
á nova democracia que ella com audacia. feminil e penetração visuní 
desvendou com arclente ideal. 

E' restricta para o primeiro wasso e ci1e uma ataxia, de uma pa· 
ralysia •locomotora sem remedio , para o segundo. 

·Quanto ao primeiro ponto não faço phrase, elle é uma questão 
que demanda os cuidad os de lei já e já . Ainda nesses dias uma 
talen tosa periodista, tambem mineira, em um inquerito sobre a · 
escravização das telephonistas ·que se engajam como os soldados, 
fa zendo voto de solteirás, deixa luzir em suas palavras a lamina 
dessa cl olorosa verdade. · 

. "Rmquanto nos paizes cultos - diz a joven jornalista - se 
fazem presentemente leis que r egularizem o trabalho das mulheres 
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e dos menores, no Brasil, onde tudo anda de pernas para o ar, nada 
se fez aind1a neste senl'ido. As crianças são ·explorad•a·s e sacdfica-
das nas fabricas, para oade. entram antes mesmo de eonhecerem as 
Jettras do "a b c" e de onde sahem mais tarde, escrophulosas, 
cxhaustas, desall'imadas, a -caminhar dodlmente pa1'.a a cova. " 

·Estou aqui a ·citar '[)'ropositaelamente elHas es0riptoras brasi1ei-
ra·s: Maria Moura e Conceição Anelra(ile. 

Não invoquei nenhum d·emagogista op·erario, nenhum revoltado 
social; tamp·ouco appellei para vozes suspeitas a scenophobia por 
5erem ele outras terras, nem para a palacvra sempre s11speitaela dos 
in tellectuaes e po.Iiticos, que a ignorancia não se oorre de vergonha 
no apodal-os como exploradores elo .operari0, cuja líbertação dos 
que o exwJoram na propria carne e no suor continuo, prégam e pro-
clamam não sem sacrificios ele sua par.te. 

Fui a duas i:>ala:vra~ femininas, sem vulgares interesses, nem 
paixões das nossas, constituindo-as attestadoras da verdade e ad-
vogadas do direito de imútas mil vidas de mulheres sacrificadas, 
abatidas, assassi'nadas, lento a lento, no trabalho a que se obrigam 
pela mais dura necessidade: a d@ pão. 

Na Conferencia de Washington, infelizmente, apezar das con-
dições do Tr.atado· de V.ersailles o ·solicitarem, nem essas nem outras 
vozes tivemos pela nossa campanha de sempre. 

Por isso é que ella talvez se limitQU a tão li>'Ouco, a quasi nada, 
ficando mes·mo áq11em dos nossos proj.ectos ·em curso no Parla-
mento. 

As 1ontras regras que admittiu são pToposiçôes succin:tas sobre 
as mulheres em trabalhos insaluibres ou sómente quanto á desinfec-
ção das lãs: mulheres e m.tin©l"es protegidos do saturniswo. 

Ver.emos em seguida como tratou esses problemas em ver.da-
deiros "comprimidos'" de Convenção. 

VI 

Deixando 0s "projectos de convenção e conselhos acloptados 
i:>ela Conferencia" quanto á hygiene dos trabal:hadoFes femininos, 
por envolverem tambem os menores, para depois de ter encarado o 
que a estes se refere, reen·ceto as considerações que, de um modo 
geral, venho fazendo sobi:.e- a ' Confereacia de Washington, 110 to-
cante aos me.Flores. Seria curioso reproduzir aqui a smnmula que 
o Sr. Mello Franco fez dos projectos de convenção no trabalho de 
menores. Sdbre a idade mínima de sua admissão ao trabalho, disse 
o ex-embaixador áquella Ct;mferencia: 

"Foi fixada em 14 a1rnos, depois de prolongada discussão, em 
<rne chegou a haver muita tendencfa pata a fixação nos 18 annos. 
As creanças menores de 16 annos não poderão em caso algum tra-
balhar á noite. A's de ·mais de 16 até 18, entretanto, é ' facultado o 
trabafüo nocturno, isso mesmo em condições determinadas. " · 

Con10 que commentando essa deliberação, o illustre delegado do 
11osso Governo faz as seguintes ponderações em uma de suas pales-
:r as aos jornalistas: 
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"Foi fixada em 14 annos a idade dos menores para o trabalho, 
depois de se haver manifestado tendencia favoravel aos 18, problerná 
este que, para o Brasil, apresenta 'asp.ec.tos importantes, porque o 
~egislador .ha de ficar no düemma de animai· a vagabundagem, ag-
gravan do o analphabetismo, ou de minorar este, difficultando, pot 
outro lado, a solução do prOiblema social da raça. A escolha dos 14 
annos ,não extingue taes inconvenientes, mas traça entre elles urha 
dnha média." 

Sem querer desde já tomar esse raciocinio para deslindar a 
questão que elle levanta, preciso se te>rna ainda ouvir o embaixador 
quanto á rigidez do regímen imposto ou aconselhado ás nações co11-
vencionaes para o trabFtlho de menores, podendo-se, só com ·extracto 
ou quintessencia do deliberado em Washington e que nos fornece o 
Sr. Mello Franco assegurar que tal rigidez e a das barbatanas flexí-
veis, embora resistentes. Atrav:és suas palavras já se póde adivinhar 
que a resistencia da Convenção aos abusos ·contra os , menores no 
trabalho é pastosa, frouxa, cheia de portas falsas. Diz o illustre re-
presentante do Brasil-Governo na reunião mixta economico-social dos 
Estados Unidos quaes as condições, estabelecidas na Conferencia, 
sobre· os menores e seu trabalho: "Quando o seu esforço fôr impres-
dndiv:el, nos .caso•s em que se tenham de evitar séHos prejuiz.os das 
industrias, com ·a. falta do acabamento de encommendas, etc." 

Vejamos, agora, detalhadamente, como a Confere!'lcia dirimiu 
as graves questões neste particular da actividade operaria. 

Como as demais convenções define, enumera "notadamente" 
certas industrias e- trabalhos, confina outros paizes em um regimen 
diversQ, e provê uma divisor.ia entre os 'trabalhos da industria ma-
nufactureira e commercial de outro lado. 

No art. 2º diz: Os menores de menos de 14 mrnos não pod·erão 
ser empregados ou traba1har nos estabelecimentos industriaes, pu-
blicos ou privados, ou suas dependencias, excépto nos que tenham 
empregados só os membros de uma familia. " 

Quanto a esse limite nada ha a dizer serião appfaudir; elle foi, 
igualmente, o fixado pela nossa Commissão Parlamentar, que ahi 
aclop.tou uma exoepção para o trabalhador com 12 annos, quando i) 

estado de miseria devidamente verificado, de uma familia, isso 
reclamasse, mas, para evitar a especulação, cercou de tanto e rigo-
roso cuidado a permissão excepciona'l, que quasi se a póde dizer 
nulla, inteiramente para os effeitos da exploração dos menores sob 
aquelle pretexto. Quanto ao commentario do Sr. Mello Franco, do 
analphabetismo ou vagabundagem, não procede, bastando para pre-
venir" um e outros desses flagellos sociaes a directriz da Commissão 
P'.lrlamentar brasileira, inwondo escolas, restricções, regras e leis 
aos patrões quanto ao operario menor daquella idade - 14 annos -
e· menor analphabeto dessa .. ou d'e menos idade, do que, aliás, a ce-
lebre Cqnferencia náo cuidou, nem "aconselhou" aos governos signa-
tarios de seus "pro,iectos" de convenção por ella "adoptados". 

No art. 3º declara a Conferencia que seu artigo limitando a 
idade de admissão aos menores em 14 annos, "não se applicará -ao 
trabalho das _crianças nas escolas profissionaes, sob a condição de 
que esse trabalho seja approvado e na vigilancía da autoridade 
publica". · 
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Em meu projeclio de l'!H 7, eu havia determinado essa excepção; 
mas, no momento dos nossos trabalhos em 1919, na Commissão da 
·Camara, que o tomou como base de seu estudo, approvando-o em 
.grande_ parte, me f0i objectado qu.e justamente nesses estabelecirnen-
.tos profissionaes é onde mais se desenvolve a odiosa exploraçã•o dos 
.menores, inclusive nos do Governo, ao que recuei de insisti'r na pri-
mitiva proposta. Já se vê por ahi a condição do Governo ser fiscal 
não evita, não dá remedia, nem impede a vil explora'ção das crian-

··ças. A Conferencia devia, nesse ponto, ter, ao menos, sido infor-
mada do que se passa no Bras'li, p·elo delegado '.'operaria" Sr. Fausto 
F'c1'raz. 

O art. 4º; "no. intuito d·e permittir a fiscalização da applicação 
das disposições" da convenção em mira, diz que "todo director de · 
estabelecimento industrial deverá ter um registro de inscripção de 
to''las as pessoa& de· menos de 16 annos empregadas por elle, com a 
.Indicação da :fafa ele seu m1>dt1iento". 

E, com essa "indicação" simplesmente, pensa ter atalhado todas 
ns manobras dos vampiros sociaes que sugam a seiva da raça, ;no 
~eu methodico e systematico amesquinhamento, promovido pela ex-
p loração das mães e das crianças no fabrico das mercadorias que 
lhes -.-,üham o ouro é cobiça e o prazer á luxuria, sem limites e sem 
fundo n·o ventre do capitafismo dominante da sociedade c·Jn-
lamporanea. 

Relativamente á idade é tudo, e, como se vê, é quasi nada. 
No que toca, ao trabalho nocturno de menores, que a nossa 

Commissão "vedou" form&lmente, a Convenção de Washington não 
só o permitt0 d·entró de certos limites de idade acima de 16 annos, 
-como o admitte nesse m·esmo limite, em casos ·exoepcionaes! 

No art. 2º diz que é interdicto o emprego, durante a noite, de 
-crianças de menos de 18 annos nos estabelecimentos industriaes, 
que como de 'habito define no prim.eiro artigo, sejam elles publicas 
'O U privados, ou se dê em suas dependencias o serviço, exceptuados 
-Os membros de uma só famiHa a que oecupe um só ·estabe~ecimento. 
n5o vigorando, por·érn, a sua prohibiçáo para os casos que a seguir 
eaumero. Nestes, a interdicção do trabalho de noite não será appli-
-cavel aos menores acima de 16 annos que trabalhem nas seguintes 
industrias, em serviços que, pela sua natureza mesma, devam ser ne-
cessariamente continuas ou ininterruptos, noite e dia: 1 º) "usines 
de fer et d'acier " ; "travaux ou l'on fait l'emploi des fours à rever-
bere ou à régé-nérntion, , .et galVlanisation de 1a tôle et du fH de for" 
{excepté les áteliers de décàpage); 2°' "verreries"; 3º) "papeteries"; · 
4º) "sucreries oú l'on traite le sucre brut"; ·5°) "réduction du mi-
neral d'or". 

Corno se acaba de ver é conceder que trabalhem menores de 16 
annos durante a noite e nessas industrias onde os proprios maiores 
;ião podem, sem p erigo de sande, resistir i;>or muito tempo! 

No art .3º define "noite": llm periodo pelo menos de 11 horas 
consecutivas, comprehendendo o intervallo transcorrido entre 10 
-horas da tarde e 5 ela manhã'. De sorte que um menor póde fazer 
serão até 10 horas, porque aquelle '"ao .·menos" que marca o espaço· 
-de tempo do seu repouso · nocturno, ' é dubio, frouxo, indeciso .· . 

Convindo, porém, em •que seja incisivo ·no sim dizer e adequado 



-- 450 -

ao objectivo affectado: vedar o trabalho nocturno ás crianças, veja-
mos com~ pulveriza de excepções ainda esse caso. 

1 
"Nas minas de carvão e de limite, uma derogação poderá ser 

preVista no que concerne o período de repouso ,visado no paragrapho 
antecedente, desde que o' intervallo entre os dous períodos de traba-
lho comporte ordinariamente 15 horas, nunca, porém, quando esse 
intervallo comporte menos de 13 horas." 

De sorte que se abre uma excepção para menores, sem dis-
tincção de sexo, e em trabalhos de minas, justo quanto ao repouso! 
Nem se falla em como trabalharão ahi as mulheres menores. A 
nossa Commissão foi salutarmente radical: prohibiu os trabalhos de 
menores e mulheres no interior das minas; ellas só se poderão 
occupar no seu serviço externo. 

"Desde que a legislação do paiz interdicté o trabalho de noite a 
todo pessoal nas padarias, poder-se-ha substituir, nessa industria, o 
µeriodó comprehendido· entre 9 horas da tarde e 4 da manhã, ao 
periodo de 10 horas da tarde a 5 da manhã." 

Como se vê, o trabalho ás 4 horas da manhã, indo até 9 hor'as. 
da noite, não é nocturno nem fatigante para o menoi· . . . E a cqn-
venção, nos paizes em que as leis já tinham prohibido, mesmo aos 
maiores, o trabalho nocturno· nas padarias, isto é, de 6 a 6 horas, 
vem e consente que elle se effectue até 9 da noite e abrevia uma 
hora de repouso alta madrugada, para que justamente o menor tra-
balhe de noite ou em serões. 

"Nos paizes tropicaes, onde o trabalho é suspenso durante certo 
tempo no meio do dia, o período de rep·ouso de noite poderá ·ser 
inferior a 11 horas, desde que um repouso compensador seja con-
cedido durante o dia . " 

O que parece mais preoccupar o convencional de Washington é 
a mão de obra, e não a questão da raça no trabalhõ de menores, pois 
aqui, onde não concorrem p·erigos de "analphabetismo" ou de "va-
gabundagem", vai compensar, não a fadiga operaria, como indire-
clamente parece,. mas directa, immedii!ta e principalmente o des-
falque da mão de obra, descendo a consentir trabalho nocturno aos 
menores de quaesquer sexo, admittidos nas industrias a pà'rtir dos. 
14 annos. 

No art . 4º todo o castello de cartas vem abaixo em um sopro:. 
"As disposições dos arts. 2º e 3º ("as citadas") não se applicarão ao-
trabalho d·e noite dos me-noI'es de 16 a 18 annos de idade, desde 
qÚ,e um caso de força maior, que não podia ser previsto ou impedi-· 
do, e que não apresente um caracter periodico, offereça obstaculo 
1,0 funccionamento normal de um estabelecimento commercial. " 
Isso equivale, nessa lenga-lenga de "offerecer obstaculo" ao "func-
cionamento normal de qualquer industria" com a exigencia de que· 
não se.ia "periodico" ou chronico tal embaraço, a dizer que a "força 
maior"· intermittente, ,imprevisível, inevitavel, será semipre pr(>vo-
c.ada, desejada ou allegada para justificar que o menor de qualquer-
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sexo, dos 16 aos 18 annos, possa fazer os celebrados serões em que 
arrisca a saude e a moralidade da sua pessoa. E dizer-se que a nossa 
Commissão Parlamentar limitou em seis horas o trabalho dos me-
nores d·e mais de 14 annos ·e imp.ediu o nocturno ·a todos elles, mesmo 
ás mulheres maiores, emquanto a Conferencia de Washington andou 
nesse arrasta-pés na questão. 

Foi não só infeliz a ConferencTa como palpavelmente se dispoz 
toda em favor dos patrões, dos industriaes, cios exploradores entre 
elles do trabalho infantil, que é uma chaga, um crime, uma infamia 
social que se devia não só deixar de tolerar, como evitar, impedir e 
reprimir. -. 

A's cri1mças. de 14 annos que, no modo de julgar do nosso Em-
baixador, "em caso algum" a Conferencia de Washington facultou 
trabalhar á noite, quando condescendeu "em alguns casos'', infeliz-
mente inuito communs, e não pouco numerosos, que trabalhassem 
nessas horas as de mais de 16 annos, é aquella uma prohibição que 
decorre das convenções combinadas, sobre idades e tempo de tra-
balho dos menores, operarios, não h:wendo, porém, referencia ex-
plicita, positiva, insophismavel a seu r,espeito em ambas. 

Fiados pois, na palavra do Embaixador que não poderia ter 
informado com equivoco, nesse particular, certamente mil vezes de 
iamentar, se o fizesse á imprensa brasileira, vamos convir que "em 
caso algum" os menores da 14 annos trabalharão á noite, mas sem-
pre trabalharão oito horas por dia e no regímen das que a Convenção 
aconselha, manca ·aqui, cáe ·acolá, para . os maiores . 

.1 Porque, a concluir de suas disposições,, poderão, depois dos 18 
annos, ou mesmo 1-6, os menores de qualquer sexo ultrapassar as taes 
oito horas da Conferencia de Washington, nos termos em que esta 
põe o problema. 

VII 

Sobre a hygiene no trabalho, a Conferencia se occupou com o 
anthrax, o saturnismo, e em fazer crear uma repartição de hygiene, 
ou de um "serviço publico especialmente encarregado de salvaguar-
dar a saude dos operarios". 

A'cerca de mais essas "recommendações" ou conselhos, póde-se 
dizer que a Conferencia deixa muito a desejar, postas em confronto 
as suas com as medidas suggerídas pelo Sr. Penafiel e já em parte 
approvada pela commissão parlamentar. _ 

A Conferencia de Washington, depois de decidida a adopção de 
certo numero de regras quanto ao emprego das mulheres nos traba-
lhos insalubres, que a nossa commissão expressamente vedou, emitte 
o conselho destacado em uma convenção especial, de que cada fim 
dos membros da Organização Internacioonal d-0 Trabalho, lançada em 
Versailles, sob os auspícios da famosa colligação das potencias, que 
tomou o nome de Liga das Nações, trate de "estabelecer o mais cedo 
possível - se ainda não o tiver feito, - não sómente um systema 
assegurando a inspecção efficaz das usinas e atelíers, como, outro-
&im, um serviço puhlico ·esp.ecialmente encarregad-0 d.e salv.aguar-
dar a saude dos opera.rios, e que se porá em relação com o Bureau 
Internacional do Trabalho" . 



-: 452 ~ 

A recommendação, no pertinente á sande do operaria, estará 
ampla e exhaustivamente attendida "como lei nacional", no projecto 
em ·esh1d-0s, elo Sr. Penafiel, que, como já disse, c·omeçou a s·er vo-
tado o anno transacto, e, e1niquanto á segunda, estai·á devidamente 
encartada nos votos que j.á enunciou a commissão parlamentar, esta-
belecendo a organização do Departamento elo Trabalho. 

Não sei quanto a este ultimo o que terá explicado em vVashin-
gton o Sr. Mello Franco, deante daquella insistencia do "-conselho" 
de se estabelecer desde logo o serviço, caso já delle não tivessem 
cuidado os paizes signatarios. 

O nosso embaixador, fallando em nome do Governo de que era 
delegado, podendo accrescentar a esse titulo mais a autoridade de 
ex-secretario de um Presidente, cuja mensagem em Maio gabava a 
creação elo novo "serviço publico", que, entre tantos problemas, 
attenderia perfeitamente á questão de hygiene, alli aventada, pode-
ria dizer por que temos tanto demorado. 

Aquella autoridade, para esse fim, era ainda maior, por se tra-
tar de um parfümentar mineiro, de cuja bancada, um republicano de 
alta respons.abilidade no regirrien, o Sr. Alvaro Bote1ho, tinha sabido 
para, na Republica de· que fôra fundadm-, lançar a primeira palavra 
da. legislatura brasileira quanto aos problemas sociaes no paiz, no 
1.:ampo das leis positivas. 

Certo de que deveriam ter sido muito iliteressantes as explica-
ções dadas pelo illustre embaixador. relativamente a uma "lei nacio-
nal", a primeira na questão, que se decretou no Brasil, e mui dignas 
de registro pela Conferencia, as graves razões que terá tido o nosso 
Governo para tão lamentavel descuido, senão, dolosa procrastina-
ção de uma lei relativamente boa. 

Accre'sce que a commissão parlamentar aqui. revigorou aque11e 
departamento, com pequenas alterações, que confirmam ainda mais 
a sua imprescindivel existencia até mesmo para que possam os le-
gisladores regular as relações do trabalho no paiz. Pena é que o Sr. 
Mello Franco, escrevendo o seu relatorio "durante a viagem'', não 
tenha querido informar desde seu regresso á opinião brasileira, fi-
cando de fallar sómente depois de o t er apresentado ao Sr. Presi-
dente da Republica. 

Nós o aguarelamos, porém, com paciencia e muita fé em que 
se "está completo e se refere a todos os themas e theses defendidas 
e apresentadas 110 Congresso füternacional do Trabalho'', como S. Ex. 
asseverou aos jornaes, s•eja por eUe eluckfod>0 esse ponto devéras in-
{eressante. 

Ülitro ponto que, de passagem, deve ser exposto, para esclare-
cimento, é o da fiscalização ou intervenção dos trabalhadores nesse 
e em outros serviços publicos se bem que a referencia do mesmo 
Embaixador se prenda mais ao caso dos trabalhadores extrangeiros, 
pois S. Ex. enuncia uma opinião sinceramente deploravel, que não 
se justifica a intromissão ele operarios "em assumptos exclusivos do 
goverpo de cada paiz ~', a quem "compete exclusivamente a fiscaliza-
ção directa" . . 

Se essa .intelligencia é extensiva aos operarias em geral, ou, 
mesmo restricta e só abrangendo extrangeiros, mas define a formal 
recusa a qualquer fiscalização, intromissão, ou intervenção · directa 
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dos trabalhadores na applicação das leis e regulamentos sobre o 
trabalho, ella é simplesmente rotineira. 

O que se attrfüue ao Embaixador é o seguinte: 

"A idéa da creação de uma commissão incumbida de fiscalizar 
em cada paiz o tratamento dos extrangeiros foi vivamente ' combati-
da pelo Sr. Mello Fránco, que susteútou não existir entre nós diffe-
rença de tratamento entre nacionaes e extrangeiros e fez ver não só 
justificar a intromissão dos operarias em assumptos exclusivos do 
governo de cada paiz e de suas representações diplomaticas. " 

Admittida qile seja a applicação dessa idéa a toda fiscalização 
operaria, não estará de cumprimento o egregio parlamentar. 

Quando se propoz o Departamento do Trabalho, - hoje l ei in-
felizmente só no papel - o que se teve ê m vista foi organizal-o de 
accôrdo com a experiencia de outros paizes, admittindo a informa-
ção operaria, e de"accôrdo ·com o espirita do seculo, a intervenção 
do operaria tambem, na vida das leis do trabalho: Agora mesmo, a 
Commissão Parlamentar o admittiu por significativa unanimidade e, 
o que é mais, nisso evitando o exemplo francez que, ao editar suas 
primeiras leis sociaes, esbarrou na necessidade de um exercito d_e 
fiscaes quê o Estado não p')deria manter, e ahi estacou, com leis "de 
papel", quasi vinte annos, toda sua legislação trabalhista. O argu-
mento principal, porém, foi o de que não ha fiscal mais sincero que 
o operaria interessado, e que a admissão de suas sociedades de 
classe nesse mistér seria, dep,ois do syi1dicalismo · reconhecido no 
Trata.do de Versailles, a plena exe1cução .da lei de 1908, d-o Sr . . Cal-
mou, tamberil esquecida, providenciando sobre syndicatos profis-
:.>ionaes . . 

O modo. de ver do illustre delegado é, no que se relaciona á 
inspecção, errom~o e retrogrado, mesmo que se o limite á questão 
do tratamento de extrangeiros, desde que ahi envolva a sustentação 
do pri-ncipio a que · vimos alludindo. 

A Conferencia, pedindo um systema efficaz de inspecção, não 
poderia ter eliminado o que defendemos, sem do mesm0 passo ter 
1lescambado de antemão para o fracasso do mesmo, cingindo-o á 
inefficiencia cada vez maior e á inefficacía final inevitavel. 

O serviço publico que recommenda, acabamos de ver como o 
temos, legislado com todos os sacramento·s, incorporado ao museu 
das · nossas boas intenções administrativas e de governo propria-
mente dito . 

No que affecta a questões de hygÍene, particularizadas, a Con-
f.erencia fica muito áquem do pro}ecto Pena.fiel. Damos aqui suas 
resoluções ou, antes, suas "recommendações". 

A desinfecção de lãs, "suspectes de contenir des spores char-
::>0neuses'', no paiz de origem ou, sendo isso impossivel, no porto 
de desembarque, é aconselhada pela Conferencia, que recommenda 
aos membros da O. I. T. tomar medi·das afim d.e ass·egural-a. 

A Conferencia, por motivo dos perigos que apresentam para as 
mulheres, no ponto de vista da maternidade, éertas operações in-
dustriaes, e no fito de perrnittir ás crianças se . desenvolverem physi-
amente, interdictou o emprego de mulheres e de adolescent'~s 
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abaixo de 18 annos, nos trabalhos qu\l enumera e passamos a ler 
em ·seguida. 

Ha a sobresahir nessa interdicçãó ·~olemne, primeiro, que ella 
é um simples conselho ou suggestão; segundo, que, aiíída assim, é 
apenas soffrivel, pois não se comprehende, primeiro, como omittiu 
tantos outros trabalhos, como os subterraneos, por exemplo, e, -em 
segundo Jogar, oomo p·e·rmittiu os mesmos, confiessadamente insalu-
bres, ás mulheres, e até aos menores_. acima d·e 18 annasl · 

O simples contexto do que aconselha a Conferencia e do que 
íá expoz á Commissão Parlamentar o seu Relator, o Sr. Penafiel, diz 
melhor que qualquer juizo o merito da recommendação internacV>-
nal ao legislador patrio. Seria, porém, longo por demais, e, como 
se trata de trabalho publicado, nada custa ao leitor verificar a exa-
ctidão, justeza e certeza do nosso conceito, lendg o })rilhante rela-
torio do competente representante rio-grandense . Para que o faça, 
perfeitamente informado do que votou a Conferencia de Washington, 
ahi vão os trabalhos que julgou de bom alvitre prohibir, nos termos 
que deixamos acima commentados: 

a) le travail aux fours oú s'opére la réduction des minerais de 
zinc et de plomb; 

b) la manipulation, le traitement ou la réduction des cendt es 
contenant du plomb e das le désargentage du plomb; 

e) là fusion ·en grand du plomb ou du vieux zinc; 
d) la fabrication de la sondure ou des alliages contenant p lus 

ue six por cent de plomb; 
e) la fabrication de la litharge, du massicot, du minium, de la 

céruse, du minium, de la céruse, du mine-orange, ou du sulfate, du · 
chromate ou du silica.te de plomb (frite); 

f) les opérations de mélange de tartinage dans la fabrication ou 
la réparation d'accumulateurs électriques; 

g) le nettoyage des atelitrs oú sont effectués' les travaux énumé-
rés ci-dessus." 

A Conf.er.encia, porém, teria faltado "ao' mais sagrado dos seus 
deveres '', de attender precipuamente todo interesse patronal, se 
não viésse com uma de suas classicas excepções. Nessa determina 
que nos trabalhos que utilizem os sáes de chumbo não seja autorizado 
o emprego de mulheres e menores, abaixo dos 18 a1~nos, senão se 
tomando providencias, que, parecendo uma restriçção, nada valem 
para nós que recusamos o trabalho insalubre para a mulher ·em 
qualquer idade, ou abaixo dos 18 annos, bem como para todo menor 
de qualquer desses grupos, e, portanto, não podemos acceitar que 
mulheres e menores, sobretudo abaixo de 18 annos, venham a ser 
empregados, sej,am qua·es fopem as medid.as acautelatorias de sua. 
sande, em industrias que, por sua natureza ou do material e substan-
das que utilizem, se constituam em damnosas A vida . ou· sande dessas 
mesmas mulheres e menores. 

A Conferencia, porém, não pensou assim, e dis~oz que esses 
generos de trabalhos condemnabilissimos para operanos .femininos 
e para os de menor idade fossem consentidos mediante as providen-
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das que seguem, na lingua offidal da convenção, para maior fide-
lidade e por que se não nos attribua uma traducção tendenciosa: 

"a) ventilation localisée, de maniére à ce que soint dissipés, dés 
leur formation, les pouss_iéres' et vapeurs; 

b) proprieté des outils et des ateHers; . 
e) avis donné à l'autorité publique de tons les cas de saturnis-

me, et attribution d'indemnités aux personnes intoxiqués; 
d) examen médica! périodique, eles personnes employées aux 

:travaux énumerés plus haut; · 
e) installation, dans des conditions satisfaisantes, cle vestiaires, 

lavabos, et réfectoire, et fournitur0e d·e pr.otecteurs spéciaux; 
f) interdiction d'introduire des aliments ou des boissons dans 

Jes ateliers." 

Finalmente, ainda sobre esses saes de chumbo, diz que nas in-
rlustrias, onde possível substituir os saes soluveis de chumbo por 
substancias nào toxicas, <0 em'Pl'ego dois ditos saes de chumbo .. . 

. . . Seja o que? Interdicto. Qual. .. "seja objecto de uma regu-
lamentação mais severa". . 

Na que concerne a essa ultima recommendação, "um sal de 
.~humbo será considerado1-como soluvel se contiver mais de cinco 
lJOr cento de seu peso em chumbo metallico soluvel em uma solução 
a quosa, de acido chlorhydrico a 0,·25 ºIº de acido". 

No sei por que, lendo essa "recommendação", tive a impressão 
tle que, em Washingte-rr; os direitos operarios foram assim, em 
.fracções, tambem pesados. . . em balança de pharmacia. Mas, não 
se.íamos mãliciosos. O que lá funccionou foi uma boa balança ro-
;nana para os interesses dos patrões, de resto, de accôrdo com a 
.concepção de puro romantismo levada ao plenario pelos congressis-
tas que tencíonavam lançar um direito novo. 

Nas convenções sobre hygiene, só nos resta ver o que sobre "a 
extensão e applicação da convenção internacional foi adoptado em 
Berna . em 1906 sobre a prohibição do emprego do phosphoro branco 
("jaune") na industria dos phosphoros". Nesse, a Conferencia acon-
:;rlha que ires paizes, membros da O. I . T. se ainda não o fizeram, 
:i.dhiram á citada Convenção de Berna . 

Ora, confessemos, para tanto não era necessario deslocar de 
seus penates tantos "camaradas" do trabalhismo aclmittido pelo 
Santo Officio Internacional de Versailles. 

VIII 

·Temos hoje deante . ele nós o prob~ma dos sem-trabalho, - enca-
rado pela Conferencia. 

Sobre elle disse o Embaixador em suas entrevistas: 
"- Essa questão, na parte referente á creação de departamentos 

em cada paiz, destinados a promover a collocação dos sem-trabalho, 
deu-me ensejo a salientar que, no Brasil, possuímos com esse fim 
repartições no Ministerio da Agricultura e nas secretarias de alguns 
Estados." 
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O Sr.. Mello Franco, ex-Ministro de Estado, bem sabe o que foi 
ou o que . ainda é . esse serviço no seu paiz, e deve mesmo ter teste- 1 
munhado a d. ólc:irosa pilheria que isto foi quando o Governo annun-
ciou enc;aminhar para a_ lavoura os braços desoecupados nas cidades. 
Não se falle na actividade policial que, com· uma turma denominada 
de "péga-boi ", reproduzia para esses des-graçados as scenas do · re-
cruta1pento, e, depoi·s os mandava com passagem de ida, despejar 
nos Jogares é cidades do interior, de onde a respectiva policia os 
recambiava para a Capital, quando não os corria sob iilmeaça de 1 

prisão das suas circumscripções de vigilancia . 
A chaga que se quiz combater sempre na questão elos sem -tra-

balho foi a dos escriptorios particulares de collocação ou agencias 
de empregados, ·esp.edes de "mutuas" mercante g,enf:e, variaiJt.e do 
antigo trafico do ))raço escravo, transfiguração social do rufio~ism.e> 
individual, caftismo de classes em substituição ao de sexos, intru-
jice vil que toda policia devia reprimir em nome da dignidade do. 
homem e do proprio tr-abalho. · 

Busoando meios de evitar o chomage e d.e remediar suas conse-
quencias, a Co.nferencia bordejou pelas c-ouheddas "bolsas de tra-' 
balho'', sem ousar propôl-as ·decididameúte . 

No art. 1 º, determinou a troca de informações e estatisticasp 
quanto aos· sem-trabalho, nos seguintes termos: 

"Chaque Membre ratifiant la présente Convention comrnuni-
quera au Buerau International du Travait à eles intervalles aussi 
courts que possible et qui ne devront pas dé.passer trois mois, toutC' 
inf.ormation disponibJ.e, statistique ou autre, concernant J.e chômagt, 
,y compris ·tons renseignements sur les mesures prises ou à prendre 
cn vue de lutter con tre le chômage. Toutes Ies fois, que se sera pos-
si.ble Ies informaHons devront être recueilHes d.e telle façon que com-
rnunication puisse en être' faite dans les trois mois suivant Ia fin de 
la pério.cle à laque.Jle elles se rapportent." 

Essas exigencias com prazo fbrn, é para que se encaminhem os. 
sem-trabalho em um intercamhio internacional, desde que não sejam 
indesejaveis, isto é, que sejam brutos sem idéas, homens do braçe> 
µara as tarefas industriaes. 

O art. 2º se reparte em tne•s disposiçõ-es: a primeira quanto . á 
formação de escriptorios publicos de collocação, a segunda qua nt<> 
á coexistencia desses com os privados, a terceira relativa ao entrnn-
camento de todos e de cada em um serviço internàéional. 

Diz na primeira: 

"Chaque Membre ?atii'iant la présente Convention devra établir 
un systéII].e de bnreaux püblics de placement gratuit placé sous. Ie 
contrôle d'une autorité centrale . Des Comités que devront compren-
drc des représentants des patrons et des ouvriers seront nommés et 
consultés pour tout se qui concerne Ie fonctionnement des ces , bu-. 
i·eaux." · 

A creação dess'es escriptorios dirigidos por uma "autoridade· 
central" é o mesmo que pôl-os no Departamento do Trabalho. As 
commissões "nomeadas" de patrões ' e o·perarios que deverão ser 
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"Les Membres de l'Organisation Internalionale du Trav.ail qui 
ratifieront la présente Convention et qu'ont établi un systéme d'as-
surance contre le chômage, devront dans les conditions arrêtées 
d'un commun acco1,d entr-e les Membr,es inMr·essés pnendl'e des ar-
rangements permettant à . des travailleurs ressortissant à l'un de ces 
Membres et travaillant sur le territoire d'un autre de recevoir des 
indemnités d'assurance égales à celles touchées par les travailleur:s 
ressortissant à ce deuxiéme Membre." 

E' isso. Quando toma uma deliberação procrastina, .-de um mod'O 
ou de ·outro, a sua ,eXJecução. 

Em instrumento especial a Conferencia que adoptou uma con-
venção nos termos que se acaba de vêr, apenas "aconselha" se to-
mem medidas para interdictar os escriptorfos commerciaes ou re-
tribuidos que agenciem collaborações aos seus trabalhos. 

A differença não é pequena: um "adopta" e, no mais impor-
tante, "aconselha". Ora, com perdão da irreverencia, ora bolas: 

"La Conférence Générale "recommande" que chaque Membre de 
l'Organisation Internationale du Travail prenne eles mesures pour 
interdire la création de Bureaux de Placement paxsants ou d'entre-
prises commerci<aJ·es d·e placement. 

En ce qui concerne les bureaux déjá existents la Conférence re-
commande que leur fonctionnement soit "subordonné à l'octroi de 
Jicences délivrées par ·1e Gouvernement et que toutes mesures soint 
prises afin de les "supprimer dés que possible. " 

Acredito que a regulamentação dessa exploradissima questãu 
<las agencias de emprego, feita em taes termos vale por nada. 

A Conferencia aconselha que o Governo regulamente as actuaes 
agencias retribuídas e _que lhes conceda licenÇas, logo não as ex-
li-ngue. E' verdad-e ql~e p·ec1e sua extincção o mais cedo possivel. 
Não esqueça quem me lê que aqui tudo é conselho, não é compro-
misso .e tieito ainda assim .no sentid-0 de adiar a suppr·essão. Ao 
menos, para salvar as ::ipparencias devia: Aconselha a suppressão o 
;-aais cedo possível. E ficar ahi sem mais nada . 

O n. II desses conselhos é tambem digno de ser conhecido: 

"La ConMrence Générale recommande aux Membres de 1'0r~ 
ganisation International du Travai] aue 1e recrutement collectff de 
travailleurs dans un pays en vue de leur emploi dans tm autre, ne 
puisse avoir lieu que aprés entente entre les pays intéressés et aprés 
consultation des patrons et des ouvries appartenant dans chaque 
pays, aux industries intéressées." 

O recrutamento collectivo de trabalhadores-,_não poderá se d.ar, 
-.iem entendimento entre os dous paizes e sem consulta a patrões e 
operarios de_ntro da mesma industria. Sendo de condemnar taes 
engajamentos collectivos não se comprebende por quP. não fazei-o 
francamente, não o sendo não vemos a aue vem, alli onde os opera-
rios d.e livrn vontadie se quer.em transf.erir p,a.ra outras zonas, a con-
sulta aos governos, e, se a estes ha razões de ordem publica que a 
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possam permittir, aos patrões nenhuma assiste que autoriz.e essa 
formalidade, salvo se os ultimos já se querem tornar tão proprieta-
rios do braço quanto são donos da machina que o emprega. 

Durante o armistiCio, ha um episodio de recrutamento colle-
ctivo de ob)'eiros: o dos italianos para as regiões devastadas. 

Deixou, porém, de ser applicada a mão de obra italiana, por 
uivergencia de direcção dos technicos que se queria fossem fran-
cezes naquelles trabalhos de reconstrucção. Abi houve intervenção 
dos governos que semelhantes trabalhos e o período de mobilização 
r:ivil de operarios admittia, mas em época normal não se dá a mesma 
cousa. 

Vamos agora ao n. III: 

"La Oonf.érence Générale re.commande que chaque Memhre d'e 
l'Organisation •Lnternationale du Travai! -organise un systéme ,effc-
ctif d 'assurance contre le chômage, soit au moyen d'une institution 
du Go1rnernement, .soit 1en accordant des subv,entions du Gouv,erne-
ment aux asoci!)tions dont les statuts prévoient en faveur de leur;; 
membres ·1e paiement d'indemnités de chômage." 

Esse systema de seguros contra a desoccup;ição por meio de 
subvenções do Governo ás associaçõeli, cujos estatutos prevejam 
assim em favor de seus membros, aqui no Brasil vai dar logar aos 

·maiores abusos. 
O Sr. Nicanor Nascimento é o Relator na Commissão Social da 

Camara do .titulo sobre seguros. Eu o entendo o mais delicado na 
legisiação por ,env,olv,er .os inte•ress.es de muita companhia de segu-
ros que aqui, quasi todas, dado o regulamento respectivo, são umas 
arapucas, como as qualificou na•quella Commissão. Ora, nessas 
condições, todo seguro ·pessoal contra accidentes, velhice, molestia 
0u "chômage" no operaria, para ser permittido ' entre nós o que pre-
cisa é prim eiro ' de companhias idoneas; segundo, que sejam real-
mente fiscalizadas . Para isso era preciso fechar todas as actuaes e, 
até, primeiro que ellas, a propria fiscalização. Só um processo, se-
não novo, pelo menos á parte, de fiscalização poderia presumir se-
gurança nos taes seguros . 

Avaliem agora os leitores que se têm querido insinuar o se-
guro compulsorio . Uma mina, como se sahe . 

O numero IV dos conselhos com que termina a série, diz: 

"La Oonfé1,enoe Générale rec.ommande que clmque Membr·e de 
l'Orga.nisation InternaUonaI.e du Travai!, coordonne l' ex·ecution de s 
travaux entl'epris p.our le compte de .J'auforité publique. et réserv~ 
::mtant que possible ces travaux pour Jes p.friodes de chômage et 
pour les régions particuliérement affectés par le phenoméne . " 

Essa recommendação é assim como a dos ·nossos governos que 
fazem ohrefs publicas na zona onde perambulam flageJlados pela 
~;e cr,a. Méros paliativos, não se vendo entre elles nem uma iniciativa 
séria. canaz, respeitavel. 

Aqui mesmo. rio continerite. no Uruguav. ha uma lei em aue ba-
seei um pro,iecto meu de 1'917. ·originaria· da admiriistravel legisla· 
ção australiana quanto a esse topico. Ella determina que nas gré· 
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vcs, os operados tenham direito a uma especie de étapa, a alimen-
tos, de modo que se prolongando a crise elo trabalho, elles não te-
.1ham de, reduzidos pela fome, capitular ás condições iníquas de 
um contracto de trabalho rep•:!llido 1e insupportavel. 

Era muito mais interessante, já estava na lei de um paiz como 
o Uruguay, na ela Australia, em proj ecto nosso, e rião houve na Con-
ferencia quem se quizesse voltar para esses horizontes. 

Por isso é que nessa sociedad-e, que arde na chamma de seus 
erros e peccaclos, fica a Conferencia de Washington como estatua 
de sal. -

Vamos a ver a outi:a recommendação especial quanto aos ex-
trangeiros, no artigo seguinte a este. 

IX 

Na sua rota de aconselhar governos ou propôr convenções, a 
Conferencia collocou entre a primeira preoccupação a seguinte 
fórmula: 

"La Gonfé.rienoe Générale récommande que cham1·e Membre tl~ 
J'Organisation Internationale du Travai! assure, sur la base rk la 
réciprocité, dans les conditions arrétées d'un cornmun accord entre 
les pays intéressés, aux travailleurs étrangers oc.cupés sur son ter-
ritoire à leurs familles, le bénéfice des lois et reglements de proté-
cti.on ouvriere, ainsi que la .iouissance du clroit d'associatión re-
connu dans les limites de la légalité à ses propres travailleurs." 

A .r.espeHo dessa rec·omnrnn cl.açã·o 'D Sr. íl.\1lello Franco assim nos 
esclarece, segundo pafavras que lhe attribuio este jornal: 

"O .Sr. Mello Fran·clo combateu encrgi-camente a idéa da creação 
de uma oommi·ssã.o incumbida de fiscalizar em ca.da paiz o trata-
m1en to d.o~· esh'a.ngeil'os. S·us<tentando que, pelo me·nos e·ntr.e nós, não 
havia .dJffer.ença no mo-do de trafa:r o operariio estrangefro ou o na-
ci-onal. ·objrectou que não s·e justificava a intromissão de op·erarios es-
tra•ngeiir.os, ou ·dos repr·esentanbes dipfomatícos das su'as p•a1rias, em 
1assum1ptos que dizem r.esp.eito á vida interna .das ·nações, a ouios 
gov.ernos oompete exclusiv:rme·nte a fis·calização clirecta. qLi.e s·e pre-
t·en dfa fo.s•se feita p.elo·s r epresenfant·es consulares ou diplomaticos, 
d.e p·afaes de 1emigraçã10." 

Temo·s assim que a •Conferencia "recommendou" aos· paizes i-n-
teressad-os :membros da celeberrima Organizaçã.o Jnt.ernaciona1 d0 
Trabalho, C[llJe, mediante reciprocidad·e, se assegurass o b eneficio 
da-s J.eis o-pera ria.s a'OS tirabaJhad'o res esfrang.eiros de cliff.eren1es na-
ções eJn cada t~rritori.o .nacional. Esse principfo ·de reciprocidade 
é uma antiguaiha. 

Os dir·eitos do trabalharfor oon,espondem á consciencia social 
cruanto aos meri·J.los d,o trabalho e, portanto, devem indepe·nde'r de re-
cip•rodd•ad.e. Nós, erri nossa com.missã.o pa1·Jamenfar, abolimos em 
o novo pr.o.i·ecto unanim ement·e a não extensão ·elas medid.as d·c arr.i-
d·en1es a estrnngeiir·os. ·de familk1 lo peT·aria r.esj1d•enit.e fóna do paiz. 
Essa "odiosa restringenda" a capitulamos nós entre os velhos cuicla-
d·O> do di•r.eito an.tepas·sado. 'Ü .Sr. MeJJn Frnnco, oertamente, d evia 
ter i·nfo mado is·so á Conf·:!•r.e11cia. e. si -o ignorav·a não pod ·~ri ::i avan-
çar a1ssim que o bcneifi-cio •dessas l.ei-s ·Cperarias não era entre nós 
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tAch-0 que só póde ser bewefi.ca ·a vigilancia de O:per.arios estran-
geiros sobre a 0sorite de seus compa1rfotas, s·ó lhe encontro um de-
feito, ,é o de 1ser ilimitada e·ss,a intervençãio· no tr.ahalha·dor estran-
geiro. -ElJa dev·e ser uma lfisca1:ização dir.ecta do op.erario sobr.e a 
condiçã·o ido &eu camarada, como 1á votou nessa commissã10 par.la-
ment·ar, 1que lhe deu funcções· ·con1sultivas e fiscaes: "iA d·edinação 
da awi:cionalidiade só devia .sier fei.ta parn exigir ·que o facto de ser 
es1trangeiro não .exdui,sse o 10,p•erairi-0 ·dessas commissões, vi.sto como, 
mesmo entre nós ·el1as não são dir·ectas, e, por conseguinte, podem 
muito hem não ser privativas dos naciJnaes, dado seu car·acter de 
classe, •e ·fórma profiss·io:naI. 

Assim· acred<lt:affilos t,er I'espondi.do ias· duas obj<ecções .do senhor 
!Mello :F~,anc·o ·e f.eiito a 1resp0eito dellas a •critica que se clamavam, 
não as achando de todo ·ponto infundamentadas, como se vê do 
acima dito. 

Resta-nos a parte mais melindrosa, aquella em que o Sr. Mello 
Franco alard.eia ~ existenci/a d·a nossa .Constituição que ga•r.aon:tio 
os' mes.mos direitos aos es1rangeiros e nacionaes aqui trabalhador,es, 
para ·assim ser o Bra.sH .dispen.sad10. 1d·a c•ensura em que impo1rtav·a 
o innócuo ·conselho da Co•nferencia. 

O 'Sr. M-eUo ·Franco foi, e,m pessôa, o autor de uma Iei, a mais 
cruel ·ii·té hoje contra os ·estrangeir.os, cujo p:rioje.cto o proprio senhor 
A1rnolpho Azev·edo, de S. Paul·o, r.epudion. por exces.siv·o. Elle a pro-
poz, é ver.dad·e, durante a guerro em 191'7, mas ·esse proj.ecto mais 
fort·e que lo de .1906, mais radkal que o de 1913, •e pdor que -0 seu 
succedaneo ainda na •Camara, de 19·19, o que prindpalmente fazia 
era alétn de propôr medidas contr.a os estrangeiros, v·erdadeira-
·mente violoentos, cassar o indige•nato. 

Ba.sta .dizer-\Se ·que o ·estrangeiro residente nlo ·Brasil, com a mu-
lher ou filhos 'llelle nascidos, •e ·com bens ahi ·adquiridos, é tacita-
menof·e, sie;m qualquer ac.fo de .sua vontade .. ex-v.Z legis, um bir·asHeiro. 

P.ois -0 Sr. Mello Franoe.o .dis.se, ·depois d·e ter impedido ios me-s·-
mos direitos ao r·esidente e •ao n•a.to, ao ifi.nerante e ao residenfo no 
Brasil, crue natu:raHzadü ·constiotucilonal:mente podia s·er expul:So desd·e 
que nã-o tivess·e mais de seis .annos d·e r.esitfoncia no p-ariz. 

Foi ·ess·e absurdo que a Camara r.ep•f'llio por piroposta dos p·ro-
prios pauli'stas, •P•a·es ordinariamente ·de medidas desse Jaez. E foí 
'O Sr. (J\füllo Franco ,que em Washiongton dis-s1e dessa Constituição em 
tiras, .que ·ella 0era um :modeloo de prote·c<,'.ãO ao esotrangeiro, eUe que 
a~uda;ra a peor lei d·e oompir·e·ssão ao immigrante, isto é, ·ao traba-
lhador, ou por outm 'ª'º obfocto d·e .foa ·declaração emphaHca, n.e~
ses Brasis. - MaU'ricio de Lacerda. 

MENSAGEM DOS OPERARIOS DA UNIÃO 

Rio de Janeiro, 16 de Outubro de 1920 . 
Illrnos . ·e Exmos . Srs. Presidente e dignos representantes <lo 

Congresso Nacional, com assento na Camara dos Deputa·dos - Res-
peitosas saudações - As clas:Ses favorecidas peli:> projecto .n. 9, do 
correi;i.te anno, apresentado a esta Egregia Camara pelo eminente 

· r•epr.esentação da Nação, Sr. Dr . Paulo de Frontin, pedem V•enia 
para submetter á alta apresentação de VV. Exas., a presente tepre-



sentação, como subsidio para o estudo e solução do referido pro-
:ccto, que torna extensivios aos ·Operar.ias, trabalhadm'es, jornal·eiros, 
diaristas e mensalistas .das repartições publicas federaes, as regalias .. 
direitos e . mais garantias de que trata o decreto n. 644, de 9 de 
Agosto de 1890, promulgado pelo patriotico Governo Provisorio, e 
bem assim assegurando iguaes vantagens aos funccionarios das 
l:aixas Economicas, empregados e pessoal, trabalhista do Lloy.d Bra-
:;ileiro e Estradas de Ferro sob a administração ae União, curando 
ainda dos obreiros que tra•balham para o Estado por conta da in-
dustria particular. 

Tão elevada comprehensão do benemerito brasileiro, autor do 
projecto, obedeceu a um consenszzs de alto valor social, sob o ponto 
de vista da igualdade de condições, sendo de esperar assim que 
VV. Exas. se dignem p1,estar todo brilho de sua.s intelligenci.as, dos 
:;eus p1:incipios de humanidade e a collaboração de legisladores 
adeantados 'para a approvação do magno problema traçado no pro-
jecto n. ·9, ora sujeito ao estudo da preclarissima Commissão Espe-
cial de Legislação Social, cujo parecer será, certamente, um monu-
mento de sabedoria social e de profundas cogitações sobre as orga-
nizações modernas das modalidades trabalhistas e da indubitavel 
conveniencia da nacionalidade official do Lloyd Brasileiro, das 
Estradas de Ferro e outras emprezas que, entregues ao dominio 
dustrial extrangeiro, suffocariam, por completo, as aspirações dos 
trabalhadores e não deixariam margem á iniciativa nacional. 

Exmos. Srs. Deputados, esta representação foi elaborada de 
accôrdo com os preceitos constitucionaes da Republica, approvada 
na memoravel Assembléa Trabalhista de 25 de Agosto ultimo - con-
vocada pela Alliança dos Operarios e Empregados da União, cujas 
delegações alli compareceram em nome de cerca de cinco mil tra-
balhadores e funccionados, solidarios com as reformas traçadas no 
projecto do nobillissimo e operoso scientista, o Exmo. Sr. Dr. 
Paulo de Frontin; e, cõmo VV. Exas. não ignoram, prende-$e o 
mencionado projecto a um assumpto que vem ):>reoccupando o Con-
gresso Nacional desde a Constituinte, porque a reforma politica de 
15 de Novembro de 1889, sómente será completa e verdadeira quan-
do a Legislação Trabalhista e o Direito Social reconhecerem a per-
sonalidade juridic.a do trabal•hador e collocarem este parallelamente 
ás outras classes nas Constituições dos Estados, como acaba de pra-
ticar a Allernanha na reforma por que passou toda a sua organiza-
ção política, social e administrativa, e como já o havia · feito a 
adeantada patria de tantos heróes, o Rio Grande do Sul (art. 74 da 
sua Lei Fundamental) . 

Por outro lado, a defeituosa e imperfeita organização social, 
implantada no Brasil desde 1500 até 13 de Maio de 1888 .• reduziu as 
suas valentes raças indígenas ao captiveiro por cerca de seculo e 
meio e manteve em estado de escravidão os africanos. e seus des-
cendentes por mais de dous secuJ.os, o que quer dizer que o h'abalho 
;1a Terra de Santa Cruz desceu á mais baixa das condições. Tal sys-
terna de desenvolvimento colonial, tudo desmoralizou, tudo viciou, 
dando Jogar a falsa doutriiia de que o ca•boclo e o negro eram 
oriundos de raças inferiores e que a sua condição natural seria a 
de trabaltiarem sem remuneração alguma até succumbireml 
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.Conseguiu-se com muita. tenacidade libertar esses infelizes, 
mas o vicio ficou vinculado ao solo brasileiro, e, por isso, os seus 
successores difficilmente estão obtendo a reparação de taes injus-
tiças praticadas com os que regaram com o seu sangue, com o seu 
suor e com as suas lagrimas as formosas terras do Cruzeiro 
do Sul. 

E a idéa da reparação que se deve ao Homem 1 do Labôr vem, 
ha longos annos, produzindo, embora lentamente, s·érrias e profundas 
modificações nas constituições politicas elos povos e originando re-
fórmas de ordem moral, principalmente. 

O Tempo e a Historia de taes acontecimentos se encarregaram 
de demonstrar que ·existe ainda muito que c0nstruir para eliminar os 
desastrosos effeitos moraes das forças dirigentes, mal intenciona-
das contra o modesto· operario, que supportou resignado a terrivel 
compressão desses excessos. 

A observação de todos os dias assegura que o combate a seme-
lhantes factores das desordens humanas, das · calamidades revolucio-
narias, do espantoso desequilíbrio das condições de vida e de con-
trilmição de trabalho se accentuou com a maxima intensidade no 
seculo que vai correndo. Effectivamente, procura-se com interesse 
verificar· como se. deve, de um modo preciso e racional, fal'ler sahir . 
das retortas da theoria para o terreno da pratica as soluções da tão 
procrastinada Questão Social, pois não é possível manter-se em 
calma por mais tempo os que devem participar das reformas so-
ciaes, baseadas no Direito e na Justiça. 

As fórmulas convencionaes de que: nem todos podem ser ricos, 
de que: nem todos devem ter fol'tiznas, são tão falsas como a de que: 
lodos devem ser pobl'es. A tendencia universal dos espíritos, que 
escapam á . attracção da ef.fervescencia industrial sem limites na sua 
exploq1ção, "aconselha", no interesse da moral: 1 º, o equilíbrio en-
tre as condições da existencia social de todas as classes; 2º, a uni-
versalização do TrabaH10; 3°, a associação dos meios de producção; 
4º, a economia col1ectiva; 5º, as novas f.eições que devem c·ons.tituir 
a Previdencia Social, que será, no Futuro, o solido alicerce da so-
lidariedade humana. 

Mas o conjuncto harmonico e utilitario de todos os esforços 
honestos, aproveitados até hoje para a cpnvergencia collectiva no 
aperfeiçoamento mundial dos regimens politicos, vacilla e deixa á 
margem o programma Trabalhista, e, por isso, a desconfiança se 
manifesta por semelhante selecção, e chega-se á conclusão de que a 
uniformidade radical n~o será admittida desde que a maioria dos 
factores represente os destroços conservadores dos regimens de-
cahidos. E são consideraveis os prejuízos que acarretam essas fór-
rnas imperfeitas porque entorpecem a acção de ben~ficios que os 
sociologos, os ,philosophos, os juristas e os pensadores prégaram, em 
as suas ·elevadas doutdnas e doutos 0ensiname·ntos, para a solução 
pratica e justa do veJ.ho Problema Social." · 

Assim, lamentam os que soffrem, pacif.icamente, o peso esmaga-
dor dessás convenções, que se.iam perdidas as pro.fundas locubra-
ç ões :·que promanam dos cerebros privilegiados dos reformistas e 
dos que fallam pelo coração á grande causa dos Trabalhadores. 
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Note-se que estes se arrregimentam, ·fallam, discutem, r.eclamam 
e, finalmente, appellam para os Poderes Publicos subordinados á 
Drdem e ao acatamento que lhes merecem os que enfeixam em suas 
mãos os destinos dos povos, acreditando que os graves problemas 
sociaes estão á altura da sabedoria de VV. Exas. 

E deve-se fallar dos lesados: são os famintos, os espoliados, as 
Yictimas .da liberdade mercantil e da prepotencia dos proprietarios 
<las habitações; são os velhos operarios sem arrimo, os mutilados no 
·exercicio da sua profissão, em busca de uma pensão; são o& orphãos, 
as viuvas dos Trabalhadores que succumbiram .como heróes no seu 
posto; estão cheios de privações e pedem um montepio. Ha ainda 
os maltrapilhos, os que não se alimentam sufficientementtt 0 ps que 
se acham exhaustos pela excess_iva fadiga na tarefa do ;'.lj'Ji~P.~lho, 
pela remuneração escassfü Olhe-se para elles: não têm alegniã) no 
coração, não ha em seus semblantes a expressão sadia da conviven-
cia social, porque todo o seu tempo é para permanecer nas off.icinas. 
Os seus lares estão sitiados pelas exigencias o"ppressivas dos reta-
lhistas, e, ao menor atrazo no pagamento de sua choupana, o 'seú 
senhorio accional-os-ha. Que fazer então? Facilitar-lhes todos os 
meios de defesa collectiva, de ampla liberdade de fundar coopera-
tivas, sem impostos, sem exigencias · e sem restricções absurdas; 
POJ"trnir numerosas villas proletarias; crear o Departamento do 
Trabalho como uma valvnla de segurança, 

Exmos. Senhores, são urgentes novas fórmulas trabalhistas para 
me1horar a situação afflictiva dos que labutam dia e noite na faina 
das officinas e fabricas, proporcionando-lhes assim os meios de de-
fesa profissional, pelos quaes ha, nos nossos meios, a maior ancia, 
a expansão de satisfazer logo as privações da familia e de trabalhar 
com o espírito fortalecido pela certeza do dia de amanhã. E são 
todos que assim pensam: operarias de Terra, Trabalhadores de Mar. 
E a defesa profissional a que se referem os signatarios desta repre-
sentação está radicalmente esplanada nas linlias geraes do projecto 
n. 9, relativamente aos operarias e empregados da União. 

Sob as mesmas impressões se acham os funccionarios, empre-
gados e pessoal trabalhista de que trata o art. 4º do citado projecto. 
Desejam elles a nacionalização official das emprezas em que exer-
cem a sua proveitosa activiclade, pois a expectativa de que esses 
meios d·e riqueza publica possam ser domina·d·OS pela int,erferenci-a. 
extrangeira e subjugados pelos processos mercantis do industria-
Jismo draconiano dos nossos dins. se lhes afigura a eliminação dos 
interesses superiores da nossa Patria, a incapacidade do povo bra-
sileiro 1 · 

Os economistas mais adeantados já se manifestaram, com a. 
mais esclarecida convicção, sobre a conveniencia social da naciona-
lização. por parte do .Estado, das minas, das estradas de ferro e da<>. 
emprezas de navegação, porque a acção oppressiva dos que dirigem 
taes serviços com caracter explorativo não permitte que as refor-
mas Hberaes se encaminhem para uma solução final e satisfa-, 
·ctoria. 

VV. Ex as. sa_bem perfeitamente até que ponto chegara o povo 
francez, apertado naquelle circulo de ferro que a revolução de 1789 



Jiomp·éra, afim de que ésse mesm0• povo pudesse a0 menos res-
pira'!'. . 

Esse ckcülo' de ferro era a :ro:egação completa em que se achava 
at1u:eHe povó €te participar· !!los Ben.s C0mmuns; ne:ro.h~1m direito so-
cial tambem lhe era reco:nhecido; a propriedade e a fortuna :i;>ri-
vada, porém, estavam senhoras da situação, muito embora se 
,achasse des'moralizada a realeza, e a fartuna publica se escoasse nas 
futifidadies -das galas .e nos praz,er:es da nobr1ez<a ·e da fidalgui•a, g·o-
&ado sem Cliantilly, no Louvre 0u: no Trianon. · 
! pesde então· o <;;overno france'z creou as repartiç?es. de et>'ras 
publrcas e outras nd mtere·sse de tmmar o '.Fraha'1ll(i) mais hvte e da.1· 
hov:ts n10da'l'idàdes ao regimen do Lab©r, © •qual até então asphy-
~Hava todás as ex-pan.s©es de liiberd-ade, todo o sentimento, todas as 
a-spi•racj0es geherésas em· fav0r dos• m.iteitos do p•ov0 fra:ncetz. 

Cm1s·t~tue, p•ortan.to,, l!l'm perig0· pa•r.a a a•u1i011omia die· l!lma na• 
ção· livre, comó. se tem <WTI"servado até ago·ra o 13-ra.sil, entre;g.a.r-s<t 
a'0s for'a:stei-r.os rl•e t11naley.ne1' especie, 0s nossos porto$, as B0ssas es-
tradas d'e ferro., as· Nk>ss:Hl emp·retzas· lile navegação e tudo 0 mais que 
\'.©nstitue 0 oossG sagrado patri.HJ..Onio naci0nal. 

Ain.da mais: o industriaMsmo, sob 0 pon.t0 de vista das• m0di-
ficações ra.dicaes por que ·deve pa.ssaJ· o actual r.egimen do T1,analho, 
lraduz-id.as em principiqs de alca!ITce. humanitario e de direito á 
Communhão d0s Bens Natl!lraes, próé1.l.l'a amrnllar todos os· esfoTços 
_dos legisladores pelá infroducção Çl:e absurdas restricções nas leis. 
trabalhistas sob a fórma de p·enafülades que tolirem: a Hberdade de 
ácção co~1·ectiva, eafra<iHecem a· caracter ci'v·iCG das classes e as 
reduzem á ÜJm~. 

VV .. Exàs. s.a:li©m qNe na 0r«l!Jem :constih1ci'ooal da:s pT·erúga:t;.i~ 
vas repablicaaas, são sem.11>11:e ad.missiveirs as condições de igl!la!l-
tiade esfa.belecidas no ]l1roj•ecto n.. 9. A acceitação desta doutdna 
~vitará: que, :i;>elo deseqU.ilibrio dess·as ·cwndições, se estabeleça a ll!l<ta 
cntr:e eidà.d-ã0s da mesma Patria, co©p•e.vador.es da suMda grandez·a: 
em que é ti.d0 o B:rasli; GHmprind0, no emta.nto, d.izer qHe a soluçã(l) 
P.redsa. destes ideaes superiQres depende apenas d.a iniciativa a s@-
iidariedade de VV. Exas., Cl'!Íª força de vontade para 0 bem. já é 
reconh.ecid'a, c~fno pFovam algumas leis' com que têm favorecido os 
operados do ,!Estado . . 

Nem seriam cabiveis as solicitações qHe os abaixo assign:adoS1 
rnm a lionra de fazer a VV. Exas. se os fundamentos das suas ra-
zões não se ap'OÍassetn na l@nga série de proje'CtOS apTeSentada ao 
Congresso Nacional, reclamando a uniformidade de direitos e re-
galias pa.ra todos os servidores da Nação, desde o aprendiz até 0-
mais alto fu,nccionario . publico, principalmente no que c0ncerne á: 
aposentadoria e á pensão á f arriilia. 

Nerp. seria tambem acceitavel que uma ·classe de lrnmens hones-
t<;>s e laboriosos viésse bater ás p.ortas do Poder Legisla.frvo sem a 
firmeza indisp'ensavel á causa que pleitea, e certa da consideraçãO' 
que exrge· o sério problema trabalhista para a sua prQmpta s0lnçâo· 
e· ampla exe'cuçã:Q. 

Pçir çmfro J;ado espeta essa él:;i.sse que os dignos membr@·s da-
Commissão Es]1ecia1 cie Legislãção Social traduzam todo o brilho· de 
<;qas intelligeneias .e. .externem qs bell0s· e nobres seiatimenta~ de 
:~ffeiçãd . pe'l(Js ~r~balhadores, .!?-".! efabóraç;ã,'? ,dQ pareger S(j>.br·e tfü;Y, 
Jil'JportanJe p'l'QJecto, coroffano das Cl'ec1soes trabalhistas da Confe-



rencia de Wasloting,t©n, em 1919., pa;ra a q_11al c@operou o Ex1uo Sr. 
Presidente da rRepublica. 

Q11a.nt0 ao asii>.ee.tü fünaaceiro da <!iJUestã0, que está occui,pando a 
pseciosa attenção de VV. Exas., grnnde embaraço não - trará á 
ec0nomia uacional e li>em assim sua solução para os opera.rios e 
eliJilpregados das diversa•s repairtições da Uniã0, n0s moldes indicado~ 
no citado projecto n. 9, desde que seja determinado que as vagas 
v.erificadas pela a'1i)OSe!iltadoria de trabalfu.adores e empregados, 
<;l!etualmeH•te j,á de fact0 inva1idos;· sejam preenchidas sómente po1: 
operarios e empregados da propria :repartição na ordem de accessQ 
ou promo.çã0, a partir c;los aprenctizes. -

E áce·rca do que diz respeito a0· Lloyd Brasileiro, coliltra o qual 
se levanta presentemente a esphinge de continuados deficits, ma.nda 
a verdade p.roclamar que, desde 1914, segundo apuroq a C0mmissão 
tlo. Thesour0 Nacional, encarregada de exaJ!if.linar a escripturaç:ã0 
1-lessa em,preza, tem ella apresentado os seguintes saJ,à,os: 

l~1n 1'915 . .... . . ................................ . 
E1n 1916 . . .......... . ...... . ............. . .... . 
Err1 1917 .... . ........................ . ........ . 
Eu11 1918 . . . ..... . ...................... . ...... . 
No 1º semestre de 1919 . ................. . ..... . 

8,. 472: 779$9-3.S, 
16.367:165$982 
14.643:420$9.2i 
21.523:439$394 
6.147:938$11-a 

O saldo g10bal, em um period0 tle quatrn aRFIOS e :rne-io, é ]!>Ois; 
de 67 .154 :·7·44$413. 

Vê-se assim que o argumento de despeza avultada nã:0· FJl'eva• 
lece; não tem mesmo razão de ser; Fl'ada impedioFido, ']!lQL'tanto, a de-
cretação de medidas :e1ue visem estabelecer o. eqnilibri0 necessa:riQ 
cntr.e as -diff.erentes classes· sociae-s, a'fim de que as :f.orç·as c·©Uectivas 
na contribuiç-ão de Trabalho tirem o maior proveito da sua activi-
d1adte sein a-s exig;eRcias ·da fadiga que, dia a c;lia v-ae aRiqui1ando 
physica e moralmente as gerações que se succedem. 

Observa-se q.ue o "Socialismo de . Estado", no Brasil, é 6J.Uasi 
uma feição da "Previdencia Social'', limita.da, porém, aos fulil.ccioJ;J.,<ir 
Fios dos ·quadr0s effe'ctivos, sendo muito re.stricta para um pequeno 
rnwnero tle 0perarios, pelo que, ha _muito, reclarna,1.N o-s que não 
fazem parte desses quadros, os quaes, sóm.elilte agora, são attendidos 
\10 projecto do Sr. Dr . PauJo de Frontin QJ,ne, em um alto rasgo dé 
justiça c0nseguiu incluir todos os traba.lhadores ao s.erviço da Uwã0 
no seu projecto . 

As proprias caixas de pensão apenas existem na Imp.rensa Na-
cional, Casa tla Moeda e no Arsenal de Marinha, esta ultima com o 
t-itul0 de montepio, p.agand0 os seus encargos com 20 ºIº de des-
conto. 

Sobre estas caixas assim se pronunciou 0 satldoso Senador Al-
cindo Guanabara: "Julgava que as Caixas parciaes não dariam o 
resultado p·revisto, pela deficiencia d0 numero de COiiltribuintes em 
cada r.epartição, e que ser-ia entãi;i mais pToveit.Qso se fundk0.m a& 
~xisten.tes· em uma só ·Caixa, c0ntrihuindo. para ella tod0·s <'l;s op.era-
rieis d.0 Estado, 0 que eqwiva-lerta a SH.a_ inscripção n0 Motltep_i0 
Civil", 

.. Claro está, portanto, que deve prevalecer a inscripção dos tra;. 
halhad.0Jl'e& ll'.©' Montepi.0 dos Funooien.arios iPublico_s C_hr,~s, cum-
~rtn.lilo liliz.er liJ.Ue os ~mtf;lres_S;a,do.-s· esHio !)e. pleno ac,côrc\o. O ~~· 
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sumpto é seno, e muito reclama a attenção de VV. Exas., pois está 
consignado no projecto n. 9. 

Relativamente aos quadros effectivos, ha repartições em que 
não existelll, comquanto seja o serviço· de caracter permanente, com 
renda propria como as Obras Publicas e, por isso, será altamente 
necessaria a creação dos quadros de que trata o § 1 º do art. 1 º do 
projecto n. 9. 

Releva ainda assignalar que a regularidade que trarão os qua-
dros effectivos para o serviço é da mais proveitosa vantagem para 
os interesses do Estado, visto que ha pessoal trabalhista que se acha 
:incluído nas verbas do material, por falta de classificação, a que 
':olloca o operario em um plano inferior, e, embora existam re-
commendações a respeito, a praxe ainda continúa . 

No que concerne aos accidentes do Trabalho, acham-se os ope-
rarios do Estado em situação muito precaria, tendo apenas para 
tratamento um anno c·om todos os v·encim1entos, de accôrdo com o 
art .. 91 da lei n. 2.842, de 3 ·de Janeiro de ·191'4. Concluído este · 
prazo, se a .victima nã•o puder mais tmbalhar, terá que r·ecorrer á 
câridade publica. E' outro caso notavel que pede a intervenção de 
VV. Exas . 

O Governo Provisorio attendeu . ás principaes condições dos 
op.erarios dos Telegraphos, e:x;pedindo o decreto n. 644, de 9 de 
Agosto de 1890, e, por isso, são esses os unicos que o gosam da 
aposentadoria, do direito ao montepio e podem ser soccorridos nos 
accidentes, qualquer que seja a duração da sua incapacidade para 
o trabalho. 

As r·epartiçõe-s da Guerra disp·ensam do sierviço os v1elhos op.e-
rarios com 20 e 25 annos ·de serviço, mas dando-lhes uma insigni-
ficante diaria, que . corresponde a um terço, metade e dous ter-
ços dos vencimentos, cabendo a um -operario de 5ª classe, de mim 
officina de segunda ordem, com 20 annos de serviço effectivo, 
1$3331 

Relativamente ás contribuições que os operarios pagam para as 
caixas de pensões ha tambem desigualdade. 

Os do Arsenal de Marinha pagam um dia e meio de jornal in-
tegral, os da Imprensa Nacional e os da Casa da Moeda pagam 
um dia, legando uma insignificante pensão á familia. 

Os operarios do Ministerio da Guerra nada pagam para a sua 
dispensa do serviço, assim como nada legam á familia, ficando esta 
ao desamparo. • 

Os ·operarios da Estrada de Ferro Central do Brasil têm diver-
sas garantias concedidas pelo actual regulamento, mas que estão 
suspensas em virtude de leis orçamentarias que não r esalvam direi-
tos adquiridos, prejudicando consideravelmente os trabalh::i dores. . 

VV. Exas . , poderiam regularizar semelhante caso, fazen do com 
que uma disposição orçamentaria destinada a beneficiar os operarios 
sem regalias, determinasse tambem a sua applicação sómente para 
estes, afim de não causar a suspensão de direitos radicaes, já conce-
didos nos regulamentos aos operarios de uma certa r ep artição, soo-

.do preferível que essas disposições sejam traduzidas em prnj ccto, 
como o n. 9, que regulará para sempre taes direitos, vantagens .· e 
benefícios. 

· Exmos. Srs. - :j:,onga tornar-se-hia a série de anomalias, irre-
gularídades, imprevidencias e desigualdades que se notam na legi r,, 
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lação dos operarios do Estado, se fôsse necessario expôl-as todas 
ao alto criterio de VV. Exas.; basta, porém, accentuar que o Exmo. 
Sr. Dr. Paulo de Frontin conhece bem t0dos os defeitos da orga-
nização regulamentar relativa ao pessoal trabalhista das repartições 
publicas, e, em face das queixas e das reclamações que surgem a 
cada momento, S. Ex. não hesitou em apresentar ao espírito justi-
ceiro de VV. Exas., o projecto n. 9. Foi um relevante serviço que o 
nobre Deputado pelo Districto Federal prestou ao paiz, aos homens 
do Labôr, á Humanidade e ás gerações futuras 'pelos benefícios que 
proporcionará a0 op.erariado nacional, uma vez convertido em lei 
o seu projecto. 

Convém mesmo tornar .bem evidente que S. Ex. firmou com 
ns doutrinas desse já memoravel projecto a conveniencia de uma 
legislação especial para os operarios do Estado, porquanto, as van-
tagens que ella consignar, reflectir-se-hão no espírito dos indus-
triaes, forçando-os assim a imitarem os exemplos do Estado e a 
serem mais humanos. 

Senhores 1 T·erminando a presente representação sobre a mais 
importante mate'ria da actualidade, têm os operarios e empregados 
da União, pelos .orgãos tr·aibalhistas, a subida honra de depositar nas 
mãos de VV. Exas. a sorte e o futuro dos trabalhadores brasileiros, 
na esperança de que os julgamentos da alta capacidade social com 
<.1ue VV. Exs. perlustram os Annaes do Congresso Nacional, farão 
do Brasil o centro pensador das altas questões ·que se prendam á 
Legislação Traballlista, promovendo a approvação universal por 
parte dos que, em Terra transformam as massas brutas em utilidades 
e dos que affrontam _as iras do Oceano na dura faina de navegação. 
Elles saberão um dia ser reconheciçlos a VV. Exas. 

Com os protestos de alta e mui respeitos.a consideração, subscre-
vem-se. - Os operarias e empregados f au.orecidos pelo projecto 
n. 9 de 1920, da Gamara dos Srs. Deputados. 

ACTA DA. REUNIÃO REALIZAUA A 29 DE .NOVEMBRO DE 1920 

Sob a presidencia do Sr. José Lobo, presentes mais os Srs. 
Maurício de Lacerda, Nicanor Nascimento, João Pernetta, Carlos 
Penafiel, Corrêa de Britto e José Maria Tourinho, e tendo faltado 
com causa participada os Srs. Dorval Porto, Augusto de Lima e 
.José Augusto, reuniu-se a Commissão. 

Approvada sem observações a acta da sessão anterior, o Sr. 
Presidente dá a palavra ao Sr. Nicanor Nascimento, Relator da ques-
tão "Seguro Operario". · 

Antes de proceder á leitura do seu trabalho, declarou o Sr. 
Nicanor Nascimento, que offerecia á consideração dos seus compa-
nheiros da Commissão um esboço do parecer, que conclue por ante-
projecto relativo apenas ao seguro para os casos de molestia. Assim 
o fez, pondera o Sr. Relator, poPque os dispositivos reguladores das 
outras fórmas d.e s·egur.o operario, dependem das deliherações que 
forem tomadas pela Commissão quanto áquella primeira . fórma. 
Esse methodo tem a vantagem de poupar trabalho, encaminhando· 
~ystematicamente a · s•oluçã.o r,eclamada por mateda de 'incontestavel 
releYancia. ·· ... ,, 



'IJ:>affra eSS'a expl'i'ê'açâo, o Sr. :Refator leu o seu long0 FJarecei~, é 
-ti a'iJ.llie-proJecto '1'e1lativo ao se·gu-ro para .os casos de .molestia, e clm-
-i~ante a 1ew1illfra foram, tf{:erca· dos pontos, ex.postos, feitas observa-
•ç©es pe'h>s Srs . . Jbão Pernefüa, Mauricio cle :Lacerda, ·Gados Penafiel, 
:José -Lobo e Gorrêa !(j),e IDr.iUo. 

Fi:né!la ra le'btur'â ·torn!j;jU 'ª i!iJ'afawa ·O Sr . . J oáo P1ernetta, :ciwe re:que-
;te'U fossem 0 p·a;ree·er e anlie-pro.~·ecto im.p°l'e'ssôs .em a'vulsos ·e dis'llr>i·-
<.bwi1do's paira .esh1d0, p'0oos {[Ue a im:ateria ·emgia e-xiall'lile cui:ttacfos0,, 

Q · Sr. 1\:lii:mricio' clie d.;aceNj.1a, "Otl5nco'Fctaffd'a .em1b6ra cóm .a ·JJ.ece'·· 
rs:itdade de\sse ·~<li.Mm, 'Pr0p.oz .l!J:iwe lf.õsse ia IJ.!lUb!l.icaçãi'> f:ei'ta n .. 0 O(i}rpo 
·da acta desta reunião, de modo a poder figurar serb: rdemóra na 
d'>ifl!rio @;ffic'ial <de amanhã . .IE '001fl·ch!!<IU l'a~enLCilio ver r~ue a iln'.l.1M"essão 
•e'rn mvulsos JJ.ia!I'ia. pKiJ11der lohg-<'> 1iemp:o. .A 1Commi!ssã.o ·ilf>IJ.!lTO;wm a 
•]>1'-0p0s.ta •c1li0 :sv. Maurfoio de l.ia:rrer,dà, e ·o Sr. NJ.cn.nor N ascim;en.to 
-se Jp:rom<ptificou a .enbiegair suas .. no:tas amanhã, d.e modo a s·er a 
meta vespediv.a pub1llirea1il.a a i!, cl.re Deze:mbro .. iE de aé'côrd-0 com essa 
resolução unanime é transcripto na presente aC]iuell&e esboço, ·dl> -teôr 

JS'eg:l!IÍMe-: ,f*,) 

'('*·) ·V.ide ·~ai~lU:eres ·Jilareia:es. No:ta:s . tte ;.um i]la::re-eil'.r . do 191:. :D:'<!tca'ltdr "Nai<3ci-. 
mento 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 6 DE DEZEMBRO 

O Sr. Anidraide Be2lel'ra: ~ Sr. Pr·esidente, entre as institui_ções 
creadas pelo Tratado de VersaHles, aquella ·de que é licito esperar 
hen e:ficios mais · immediatos, é a Orga•nização Internacional do Tra-
balho. 

O fim dessa organização é não só elaborar leis internacionaes. 
protector.as .dos trabalhadores, como providenciar para a execução 
dessas medidas, estudando minuciosam.ente a situação de .cada paiz. 
e pro.curando intervir p.ara a soluçã•o pacifka dos problemas traba~. 
Jhistas . Bem pouco .seria, em verdade, .assentar 'ÜS principios d"a paz 
entre as nàções, se não · se .cüid·asse sériamente de garantir a har-
monia entre patrões e operarios . . 

Dahi .,a jlfsta preoccupação dos homens que tiveram a responsa~ 
bilidade de negoçi·ar a ipaz internadonal, quanto á creação de um 
organismo permanente, investido da missão de promover a paz so-
cial no agitado fundo do trabalho. · 

Cedo é ainda -.para julgar .dos definitivos resultados dessa obm; 
mas a verdade .é que ena começa a produzir os seus primeiros 
fructos. Duas ·C·onferencias já S·e r euniram, ·a prirnefoa, ei:n Washin-
gton,, em Novembro do anno passado; e a . segunda, especial'mente 
convocada para tratar do trabalho marítimo, em. Genova, em Junho 
do corrente anno. O Departamento Internacional do Trabalho já se 
acha igualmente, funccionando, _no desempenho da formidavel tarefa 
de prep.arar os materiaes para as decisõ('ls das proximas conf·erendas 
e i:onsolidar a obra da legislação -interna cional, sob tão bons auspí-
cios, iniciada. 

Na qualidade de Membro daquella Organização Internacional, 
lomou parte o Brasil na .primeira daquellas reuniões, firmando, com 
os demais paizes, varios ;projectos de convenção e recommendação, 
sobre os assrumptos inscri.ptos na ordem .do dia da in·esma conferen-
'cia. O T.ratado de Paz .conc·ede o prazo de .um anno, por circumstan-
cias e:x.cepcionaes, proro.ga,vel, afé 18 mezes, p•ara a ratificação dessas 
.convenções o.u adopção em leis dessas . recommendações . . 
, . .O Brasil nã:o .faltará, de certo, , ao compromis~o internacional d~ 
dar força legal .a princivios regulamentador·es · do trabalho definiti-
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vamente consagrados na consdencia jurídica dos povos civilizados. 
e que formam o minimo de reivindicações a que justamente as.piram 
os proletarios do universo. Urge, portanto, que q Congresso tome 
.conhecimento da·quellas resoluções internacionaes; e, nesse intuito. 
apresento um projecto e indicação, precedido de um estudo historice> 
e critico .sobre as conclusões da conf·erencia de 'Vashington, as quaes 
asseguraram -o desenvolvimento de um novo ramo juridko; o· direito 
internacional operario. (Muito ~em; muito bem.) 

1 

E.STADQ >\.ÇTUAI, .D© DIREil'O INT.E;RNAClq;NAJ, OP.EI\AI\,IO 
' ' 1 t J •' • ••• ' 

·.- • ·.\ • • -~ 1 ~ " , 

1. Pl'imoriiios ·_ O dir·eito intel'.nacicmal operario é um ramo 
novo e ainda insufficientemente explorad-o do velho tronco do di-
reito das gentes (1) . Um ou outro tratadista lhe consagra breves re-
ferencias, ao estudar .a situação Jurídica dos exti'angeiros, encaran-
do, de passagem, a com'l'iÇãu do traba'lhad-or alienígena em concor-
rencia com os nacionaes. A propria denominação dessa nova espe-
cialidad.e jurídica parnce ter sido empre.gada, pela p1:imeira vei;, em 
1/füi)(i, lo,!§© ·aia@s :á:s <lO.nVleliliç@.es \Cle fBe.rna, IPJO-r :B. RAY.NA:tUD, p·ro·fesso1· 
dia Waculril:ad:e de ili}foeito clla :Uniweic·siüaide de 1Dij0n, em illila série t1e 
estudos, , p:os:teri:<00:n11ell'te lrieunrida •em liiv1~0, sd.h © .1litulo ide i/Ji1r :ei'to bn-
lernacional Opemrio. Dahi em diante, ficüu essa expressão defül'li-
ti<.V;atFl'L'Cm1!e te«p,m,sag.rada .en1íPe os ,a\llitfi):res, ,a e1i1a 1c:oni.'tain.1:emente se 
F'efr,tWDN«il.o © Jw·wr:nct'l 16be !JJ,roiíf. ,lntorwía:tia,~a(, d.e Ü.U.UN1ET, .e a Re.vl!Le 'de. 
/}}_r.oit .1Jmf!erI1adriJ.1Ilfl!l, -il-e DAJRRAS. 

( 1.) - '.SI'nllO:GIRl!A:ll"iHITtA - E' 'l'ela,t ivamiente escassa a: 'bi·bH:o!\'I'a.tllhia do di-
reito irrterna:donal 01Permrio. :8em ·:1weten.Elão ·a a"P<1·.e~en1tar, uma li st~ . com1Jleta 
das fon:te.s, inrd1camos os pri.ncÍ$<lles tra·b'a'Jihos ·d·e que •temos ·no'1:icia -até agora 
J)Í1blicaifros sbb<'e a m a.ter.ia: 'A.it>bER: De1· •i18t&1'nazio1vaie S,relint;.: der J1.rb6iter 
( 8'88':) AiioJ>P>Ho iBUYl.IA, iJúa :prn·M<xfi.'ón ,roez o1n<e110, (19:10) ; i'AYLF<ASSA, h'associa" 

t>i'On in•ternati'ondle ;po.•w ba p11<i11tful!ion ,!êg<t/,e àes tPavaille1.bl'S (~WU'El '.P<>rnti1q·ue 
et .Parlem·enta·fo"e, ('19014.) ; ANDRADE HEZERR;<., .J,.~1.teeedlewtes rtila •Z•tii 'IJ'.O'.bre 'p,.c;ci(/;en, 
tet1 <tlll'> t1r0tb-cm,ho •(111911'9 1) ; Sa-A·~'"'lls , 'hégisla'l:f;P.n ·di!i fb'l;(JJIJa,i.Z ao11~parée ',et ,,m .terna-

·i,;enale ,iCL-003,) ,; CAPI:rANT_, Les ·conven.fti:01.s .w.teimat<io1ual.es . s1.w ;<es aqQifl.&<iits .du 
t >:aua~Z (ii9l0;) ; .Oli!E:YSSo~, La l égislat;io.n imtennationale ' dai. ti:avad:L ,(11889.) l 
P.AN;JEL GP,ICK, 'La .. l fÍ.<J,isl<ttion i.iz,ternation.ale drlt tr.avaiZ .(iRe.vcue de d,roit civil 
çoni;pM:ée, '190q, ,p.ag. 1··3121) ; D.ElCBRTIN.S. V<Pi.s et mr;yens .ae >•étNli.sfltioii de W 
iwdteoti9n . a;uvme1'e ;.n;te1"?iationa,z.e · (1'90!4;) ; ERN~1s-r M!AHAI.M,.. P.rote'Cftioli 
i~.1te1mati.ona'le dai 1mavai1 ·('.Revue .e·com. irüerna,oionrole, '('19.0'4) ; jj' associa" 
Non ·'inter-1~01tion11!l'e "P01.W la ·p,ro1Jecf;>i<0n kgale :cbes 1n·av(l!l"i/!i:eiws ~· •son 'histoire, t!MI 
i/Jut •et soii ·o<l'li.vne (119'0·~) ; 'Le d1·"1.t "i•~ter-na'ticma)l .owv?ii<w o(il9<l.13~ ; E.aNF)S(l' 'So'.I'R-
rnmsBEirtGER, 'li>m· ,arb:e$te1·•·ohwt"' vooi -httm"l.iatio1u:1'Zemi Staniltpi<!tlct a~is , z,éleibt:1Het 
( 1.9014) ; TABAcovxcr, De la l é.<Jishition internatiJ01tale du travaU (ll\:9"6;) ·; -;F'APN0rr, 
f,o, cm>fé11ence interíiati.01 ~ale •é/.e bef;.isbatimi 't'JWJJl·'i~e · (~rurlenumf ,Eit • !!),ip<i.n!on, 
sP.t. · 11911%) ·; •F'R'El\Y, ,Z1w r1esohi.chte •cle·r "Jdee · d.e-s .;wter-nat.1ion·a!en 'l'l.11xe:it1'1!1!'<ib!iitze.~ 

('nOO•) .; lT-AI..O _M A-RI-'\. S~CCO, 'RCIJl!Y:e, ·•LCMli.ani, stroti. 11,iel C01t.<J1'C88'0 .intemioz:ianale 
aai ,lavor.o; . G.li .sti.t1.iti. inte1•1iaz<io?iaU àlel la:voro (::Rii1vist a initen1azi0nMe .,Jà.i ,sci•en-
z e sociali .e >Hsdµlin,e all<Si liai;ie , if.uq,ho e _\,g0sto. 1%20) ; KARL BüQl;IJD.R, 1 z1~r G;es-
ch-icihte ãer inteniationale?J- lf'a,b1-ikgesetzgeb;u,m,g . . 08818) ; .LE CHATELAIN, LP. ,vrJ-
'técti.on i1ítcnia:tií:male o·uvri'iwe (1190'.8) .. ; .Lli:oN PoTNSARID, Le ê!Jro·it .in.teriiat·'!,01i.a'l 
a;.l XX• .siéale, ses progrês et' ses ten'à(l!ltqes '(!19:0'7) .; ".T~'.ÉON 'P.9IIIB~, L_a. .Prote-
'{ltíon. !intefnct,t.io1~dle :fi es ·'t1:avaipmil·s ~Le CÚ'iltespon:Pa'll!l, J'un<ll9 19'05>) ; · 1'EOPOJ!D 

~ ', ''· ;'> r . : . ' .• '. - .• '• . ! :·· . ' ,. 
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*~é e.n<tã.o, .a s0illlçãü d·o problema da protecção internacional 
dl©'S traba·lifila<i1oues não pass·ár.a filas cog-itações generosas ·e ,Jiluramente 
theori<cas de alguns r.eformistas sociaes. A phase de aguda cono0r-
renda ec0110>JJI;11ica em que ·estavam emp·enthacl.as .as mais proSjp·eras 
e adiantadas .naçõe&, 111ã.0 deixava per.ceber a extrlema gravidade que 
@entro em i)ilOUc0 tempo assu~J.,ria a ·questão -0,peraria. 

Aliás, J1ão foi ·sem ·certa re.1111ancia da ·parte de .alguns interna-
GiowaiHstas <!flile se Qper011 0 reconhecimento desse novo r.am.o Gle di-
reito. Rc0LIN JA<OQUEMYN., J;ulltda<il.or da Reuue de Dl'oit Inte1:nacional 
et .Législation Comparée, commentando os resultad0-s .da ·c@nfexencia 
de Berl<im, cfa.amav·a-a de "s.0cialismo n0 direito !Í-l!ht&nacfonal" e 
J;azia Vl0tos ]ílara ·que "as cous·as .11ão cfôssem adiar.ute". .RI-VLBR, por 
seu lado, manif.estava 0 receio de '.' ver .tr.ans,por.tar para o domini.0 d0 
dd1reit0 das gentes ·centas .\ilto.wias .que até 0 ;p·resente não p0dem 
exerc·.er sua devastaçã0 seJil•â0 em .al.g.uraas legislações nacfonaes". 

2 - As qwe:;i'tões do trabalho e o ·dfreito 'internacional - :A vcr-
doadé, iporérn, é 'i;iue o füreito :imternaáonal ·0p;erari·0 .é c·0m;equeincia 
d:a proftmda trm:rsformação realizada 'lfl'OS prhmipia-s ffandamentaes 
t1'0 Al'ireito pel<'J's iproblemas él:o 1traàa".liho. 'ir'01~fo\S -os (d019a!Ptam:eú.t0s 
Juridd.cO's, de.side '0 ditreit0 ·p.uhl.k·o -a<:i admiJil:isti:.ativo, ao .'.F)'enal, civil 
e IJW'O'cessual, ffi@ram 'inf\1uen.oi!l'cllos _pe1a !if.tres1iífo trabàlhrsta. .Por ·11Iue 
s&:men·te •0 i!Jll\ter>:rHl'c·i~al ha'Veria •tle •eS'oa}1lm- a ·essa penet:raÇii<I> •filie 
tdéas w0vas e dominadoras'? ~'FE>NEY WEBB j·á di sséra que de todas as 
invenções 1iil·e s·~culo XIX, iém ma'.·tel'ia .de orga'I:ri2açã0 ·social, a llegis-
lação do trabalho é a mais largamente espii1ha1dl:a. "'Q começn do 
seculo XX a encontrª dopünandü sobre um territorio máis yasto 

Co'MBE, :FJe la: .Ug.is la.tion int.er.nafi&•~ale au ·tr.a'!laiil CJrS.97) ; LICH'.tE'llíB,ERGJilR, L'as-
S1'1"iation i-n!'te<i>natio?õtile .vour ' la pro-teatio-it ·zéod!Ze àes tr.avaiUB1~rs .eJ; .s.a -secti@U. 
:ti·an.ça'i:se; "Leu~A'll, Le•s a;ccide?~'ts ã:u travaitz t!n cl!roit in'terwation.all (11911) ; 
LoUFS "D'E S'A'INT.J\."r.niN, J!'l't:at act:ue l àe la 1•églemen'ta'tion 'inltern:ationa:L ~du 'trava-li 
(.1907') ; 'M:AL'dN, · Tia Ié'[Jisl<Dt:i:on 'internuttona !é <lL1.t 1Jra'!Jáli'l •(Revue "sodàliste. 
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que o da bihliotheca publica ou da caixa economica. Tem , talvez 
uma irradiação mais larga que a escola primaria ou o agente de 
policia ." 

O interesse por toda parte cada vez mais accentuado da o.pinião 
publica p ela ampliação das garantias rec-onheddas aos trabalhado-
res, denota um progres.so na consdencia jur:i>dka das nações civi-
lizadas. O direito internacio•nal operario é, segundo MAHAIM, a 
inanifestação desse desenvolvimento da missão do Estado, procuran-
d-o resolver o duplo problema da ex.tensão dos deveres do Estado 
e da sua soberania. · 

Cumpre estudar a .si·tuação dos nossos nacionaes op-erarios, quer 
no extrangeiro, quer dentro do paiz, em frente aos operarios ex-
trangeiros; e, em geral, o que podemos -e devemos fazer quanto a 
estes ultimos. Taes são as duas faces de uma mesma questão que 
clomina todo o direito internacional operario e lhe dá unidade. 
Vê-se logo, adverte o professor belga, porque s-e trata de uma parte 
do direito inter.irncional -operario. J·á não se conrt-esta hoje que ao 
direito internacional caiba regular conflktos de leis sobre os in-
teresses privados dos cidadãos. Dá-se o mesmo quanto ao direito 
que ' estudamos: .o Bsfado é dfr.ectamente interessado na solução 
desses ·casos, desde que a sua soberania está em jogo, na regulamen-
tação dos interesses privados dos operarios, de que se occupa 
aquelle direito, e .são ai·nda os Esta.dos que se acham em causa nos 
tratados geraes de trabalho. O direito internacional operario tem, 
port~mto, intimas ligações, tanto com o direito internacional priva-
flo, como com o publico. · 

3 - Conceito do direito intel'nacional operaria - Na definição 
do direito internacional op·erario RAYNAUD attend.e mais a seu as:_ 
pecto privado, ·caracterizando--o corno "a parte do -direito interna-
cional que regula a situação juridka dos operarios extran.geiros, 
sob .o ponto de vista das questões do trabalho". MAHAIN compre-
hende melhor os fundamentos ' desse direito, definindo-o como "a 
parte do direito internacional que regula as relações dos Estados 
entre si, .no que con_cerne aos seus nac.ionaes o.perarios". 

Conforme esta u1t-irna definição, é facil ~erminar o objecto 
desse · ram·o de direito . . Cogita elle, em primeiro logar, dG estabele-
cimento dos o·perarios ou da.s migrações operarias, determinando os 
p;·incipios jurídicos que regularão os deveres dos Estados: 1 º, para 
.com os operarias ·ex'1:rangeiro-s em seus territorios; 2º, para com · os 
seus propi•ios operario-s no extrangeiro. Estão ahi comprehen didos 
o direito · de estabelecimenfo, o direito do extran geiro u ao trabalhá e 
os co:i.flktos da· mão de obra nacional com a mão de obra extran-
gl:'ira. Eni qu·e medida deve ser pr-otegido, dentro do paiz, .o extran-
geiro que. ahi. .se es·tabelece para trabalhar? Para resolver esse pro. 
l.Jl ema d.evem , ser . passadas em revista em varias modalidades das 
leis sc.ciaes, protectoras . dos traha.Jhaqores: policia da . industria, se-
guro~ soclaes, direito. de associação e assistencia sncial. Todos 
esses problemas têm de ser , resolv·idos tambem quanto aos o•pernrios 
nacionaes no extrangeiro. ·Por ultim"·o, resta indagar se ao Estado 
não cabe reforçar as · med.idas de protecção, c-elebrando trataJc ~ com 
os deínais' paize.s. · · · · 

Estão ·ahi claraníentc de!i'!l'eadas as natdraes divisões c'b dire ilo 
internacional opera rio : 1 ", csiabelecimento do operaria J'l.6 1'.ri!'n11~ 
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geiro; 2º, o operaria extrangeiro em face das leis pl'otectoras do tia-
bal/1u: 3", os ii'.J;ados 11€ il'ubalho. 

4 - lmporlancia das questões internacionaes do traballlo - Se 
indagarmos das causas que têm ultimamente trazid0. ' para a · ordem 
do dia os aspectos internacionaes dos probaemas do trabalho, v_ere-
mos que ellas decorrem duma sensivel modificação do espírito pu-
bhco, em todos os povos, cada vez mais favoravel ao melhoram~nto 
material e moral da situação dos trabalhadores. As mesmas cir-
cumstancias que em càda paiz tornaram possíveis e opportunas essas 
medidas de garantia deviam influir para a extensão dellas ·aos '.lpe-
rarios extrangeiros, estabelecidos ou não, no territorio nacional. 
Além desse, outro factor de ordem economica deveria influir para 
fortalecer a acção dessa primeira causa : a situação desvantajosa em 
que fkariam os paize~ que possuem aquella legislação protectora, em 
face de concorrentes .que ainda não regulamentaram o trabalho 
industrial . Verdade é que os detractores e descrentes do movimento 
de inter.nacionalização das leis operarias ·exageram muito a influen-
cia desse factor. Procuram com isso negar o ):rnmanitarismo dos 
p arti:darios e propagandistas da legislação internacional do traba-
lho. A es.ses, porém, responde RAUL JAY que a regulamentação do 
trabalho é do interesse da proipria industria nacional, dando-lhe au-
xiliares capazes de uma producção sup1erior, em qualida(!e e quan-
tidade . Se ha períodos difficeis de atravessar, que s·e recorra aos 
direitos de alfandega, premios, subvenções, pois qu'e todos esses 
meios valem mais que a manutenção de condições de trabalho des-
tinadas a levar á degradação physka e moral um.a parte da nação . 

Ainda um outro ·factor pód:e ser apo.ntado como determinante 
da importanda ultimamente atribuída aos problemas do direito in-
ternacional operario. E' a crescente mobilização da mão de 
obra, resultante das correntes mi.gratorias de trabalhadores. Não 
só entre pa iz'es visinhos, como entre os mais afastados, dão-se con-
stantemente .esses movimentos de operarios em busca de occupação. 
Era natural que esse pheúomeno desp•ertasse tanto nos paizes de im-· 
migração, como nos de emigração, o mais vivo interesse pela 
sorte dos trabalhadores; os primeiros 'preccupando-se com a defresa 
da mão de. obra nacional; e os segundos, com a pro tecção a seus 
operarios ex•patriados. 

RazãrJ tinha, pois, o critioco do Joizrnal de Droit International 
Priué (anno de 1912, p. 783), ao observar que a democratização do 
direito de todos os povos acabou reagindo sobre si mesma e transfor-
mando-se . Obrigados a organizar uma copiosa legislação social r e-
gulamentadora da locação de serv1iço, tiveram os Estados de regular 
ós con fJictos provocados por cada unia dessas legislações no mer-
cado do trabalho, tornado internacional. 

5 - Precursores do direito internaciaTUJ.l operaria - Affirma 
N1c0Lfi o KRAWTCHENKO, ·professor da Universida.de de Tomsk, em 
n otavel estudo inserto na Reuize de Dl'oit lnternational et de Légis-
l'ation (:omparée (anno 1904, p. 359), que a idéa de criar para a 
classe operaria um entendimento colledivo das Potencias foi pela 
primeira vez exposta por BLANQUI, em seu curso de economia poU-
tica, pubHcad·o em 1838. Commentando a protecção puramente na· 
cional da classe operaria, exprimia-se BLANQUI .nestes termos: "Esta 
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reforma tão beUa, tã© justa, tã© necessaria e legiitirna, 11ão é tã© fa-
cil de i·ealizar como póde parecer aos que nada vêem, além do soffri-
mento do momento; porqne ella traz como primeira consequencia 
deixar morrer á fome os que hoje só jantam pela metade. Um só 
meio existe d-e conseguil-a, evitando-lhes as desastrosas consequen-
eias; seria fazel-a adaptar ao mesmo te1nipo por todos os p.ovos in-
du1.triaes expost0s a concorrencia exterioi; . Mas, será iss0 desejavel1 
e possivel? De facto, por qae não? Têm-se feito até agora. tratados tilie 
Potencia a Potencia para o compromisso de matar homens; por que 
não s'erão feitos hoje para conservar-lhes a vida e tornal-a mais. 
supportavel?" 

BLANQUI não fez, porém, mais do que alludir ao problema e 
prever a sua importancia, não o tendo levado a suas consequencias 
p r at:ircas. Tocaria a DANIEL LEGRAND, i ndus·trial e r efor mis ta alsa-
ciano, cl:ar a essa idéa uma fórma clara e precisa, formulando o con-
ceito da legislação internacional do trabalho . Examinando ·os mo-
tivos que levaram LEGRAND a dedicar-se á propaganda dessa idéa 
generosa, dá DECURTINS, em seu relatorio sobre os meios de realiza-
ção da protecção operaria intiernacio·nal, apresentado ao co·ngresso 
de Zürich, as seguintes explicações : "DANIEL LEGRAND tivera em 
sua propria patria, occasião de apreciar os effeitos funestos de uma 
:i'ndustria que nenhum entrav·e legal detem no proseguimento des-
enfreado de· seu unico objectico: produzir semipr·e mais. Profundo 
observador, déra-se elle conta da influencia nefasta que exercem so-
bre a saude inteliectual, moral .e corporea do povo, o • emprego usu-
rario das ~orças humanas, em geral, o trabalho de crianças e a des-
truição da vida de familia especialmente pelo trabalho da mu-
lher. ,Ch ristão convencido, condoornava elle ·essa exploração do ope-
raria pelo egoísmo ·do patrão. Isso se passava na época em que, sob 
Napoleão III, celebravam o capitalismo -e o industrialismo seus · 
mnphos; desesperançado de realizar, sob taes auspícios, uma legis-
lação nacional efficazmente protectora dos operarias, concebeu 
LEGRAND a idéa duma solução internacional do probl.ema." 

Antes de chegar á concepção da legislação internacional, des-
envolveu LEGRAND em França uma extraordi·naria actividade na pro-
paganda de reformas nacionaes. Com esse objectivo publicou innu-
meros artigos e estudos sobre a necessidade do repouso dominical~ 
a limitação das horas de trabalho dos menores e a protecção, em 
geral, das crianças contra os abusos da exploração industrial . Em 
1840, dirig:e elle sua primeira circular aos governos da Allemanha 
e da Suissa, declarando insufü'iciente a protecção restrkta a cada 
paiz, e, proclama a urgencia dum accôrdo de todas as Potencias in-
dustriaes, especialmente no que diz respeito á tegulamentação n·or-
mal do dia de trabalho . Sua segunda circular, publicada a 26 de 
Janeiro de 1841' e dirigida ao chanceller de Fra·nça e aos membros 
da Camara dos Pares, chama a attenção dos legislador.es para a ne-
cessidade da regulamentação do trabalho de menores. De 1844 a 
1.847 escreve LEPRAND a duas personalidades políticas, em grande 
evidencia na época, o Duque de BR0GLIE, Embaixador da França 
junto á Côrte da Inglaterra., e Gu1zoT, Ministro dos Negocios Extran-
geiros, cinco cartas, publicadas em 1848, em brochura, nas quaes 
trata claramente da reguhlnentação internacional do trabalho. Sem 
desanfuna.r com o insuccesso ·de suas reiteradas tentativas, apro-
'\leàtou º' indlllsh ia1l alsaGiang. a opportl.1'J.1'iidade da l!eunião da ex:posi-



-ção universa~ d.e 1853, para d"i:rigir um novo appell'o a tod'os os paizes 
in·dusttiaes, exhortando-os a abrir em Paris, simultaneamente á 
exposiçã0, um congresso para preparo de uma convenção interna-
cional sobre a situação ·dos tra'balihado!'es. A esse appello era junto 
um proj-ecto de "lei internacional". Não conseguindo, ainda desta 
vez, os resultados alm·ejados, LEGRAND nem por isso desanimou, rei-
terando p·or tres vezes, em 1855, 1856 ·e 1857, seu appello, clarivi-
dente e generos-o, ás nações industriae-s euro:péas. Nada de pratko 
re'Sultóu desses constantes esforços, mas a idéa estava lançada como 
bôa semente em terreno preparado e daria dentro de algum tempo 
os seus fnrcto·s. · 

Ainda na França, em 1856, wm aRtigo discípulo de SArn-SnwoN, 
AUDIGANNE, chamava a attenção pa•ra a li!tHidaG1e de uma legishrção 
internacional,. escrevendo em um de s·eus livros: "O direito dipl0-
matico, o direito das gentes tem regras e ]í>riReipi0s collocados s.oà 
a salvaguarda da honra de tod<JS -OS povos. Por 1<l}lil:e, riuma ép@ca em 
que as trocas internaci0naes s·e multiplica]iil cad·a· dia, não teoria os 
seus o direito industrial? A umidade dessa pai·te das leis entre as 
nações civiliudas seria lilm pro·gresso sob o p0nto de. viista cbristão 
e sob o ponto d.e vista. social." 

Em 1858 a idéa é na Allemanha acceita e defendi.da n@• "IHeeio-
nario de Sci.encias P·0liticas", de BLUNTS•GHLI e BRATER. Em. 181H e, 
1866, a Associação Internach:mal dos Trabahlladores, no ae1o de Sl!l'a 
fundação e em seu primeko congnesso de Ge·Nehra, a<il.opta es·se 
principio com um dos pont©s de seu programma. Em 1868, @ Con-
gresso Oiperari0 de Bal.tim0re segue a mesma 0rieliltação. Dahi e1m 
deante, ess.e é um pQnto oibriga.tor.i.o da G>ràem do d.ia de fo>dos os 
congressos o.perarios. 

Em 1868, 'VoLowsKI lilUm discurso de conferencias populares 
sobre o· trabalho dos menores, assignaJava a o@portun-i·d,a.<ie de urna! 
reg,ulamentaçã.0 interna.do-na!, exprimindo-se nestes termos: "Se é· 
verdade que os povos fo·ram levados, por uma n.ec·essida61te de e!ifui-
llbrio indivjdual, a explorar a cri.aiaça, 0 adolesc'lmte e a mulher, 
seria o caso de recorrer a um entendimento internacional, que, de 
commum accôrdo, fiz.esse cessar um trafico tão doloroso, ·como . 
fei cessar o abominavel es·ca.ndalo do trafico dos negros. Tantos 
ttatados foram conclui·dos com o fim de fazer matar os homen.s! 
Seria saudacl·o ·com profundo reconhecimento os que tivessem por 
tim fazel-os viver." 

Em breve a idêa se general1iza. Na Allema·nha, ScHONBERG, Lo-
HENz VoN STEIN ·e WAGNER (todos em 1871) se declaram seus adeptos. 
Nas assemoiéas do Vúein. fiir Sozial politik de :1'872 e 1882, a these 
da internacionalização das garantias dos trabalhadores é brilhante-
mente sustentada por BRENTANO, e a·pezar de combatida pGir CoHN, é 
acceifa pela quasi totalidade dos membros dessa aggremiação .. 
THIERSCH (1875), B."J\ON (em 1878) e SEYFFERTH (1879) afilhereri1 
francamente ao movimento. Em 1880, o socfalista belga CESAR DE-
FAEPE dedica ao assumrpto uma série de c0rnferencias de propaga·nda. 
Dessa cfa:ta em diante, começam os homens de governo a interess·ar-se 
p·or es'se movimento de opinião, partindo da Suissa as primeiras ten-
tativas de reunião de co·nferencias offiiciaes pa·ra o exam·e das· possi- · 
bili d ades de uma legislação inter·nacional do trabalho. A idéa pas-· 
sava, assim, de slila phase puram.ente theorica par.a o campo das rea-
H.z<aÇ<'Ses pra'ticas. 



- 480-

6 - Condição do operario extrangeil'o - Examinemos agora, 
se !:)em que em traços largos, cada uma d·as prindpaes divisões do 
direito internacional operario. A materia é quasi totalmente inex-
plorada, de modo a encontrarem-se ainda muitas duvidas quanto aos 
seus pontos principaes . Seguiremos, resumindo e adaptando ás 
actuaes condições do direito internacional criadas pelos dispositivos 
do Tratado de Versailles sobre a organização internacional do tra-
balho, a sobria e s·egura exposição do professor MAHAIM, em que 
estão condensadas as lições dadas num curso da Faculdade de J:!i-
re1to de Paris. 

Começaremos pelo estudo da condiçfo do operado extrangeiro. 
Quasi todas as legislações hodiernas reconhecem, em principio, ao 
Extrangeiro a liberdade de trabalho. Nesse parHcular, é conhecida 
a lib eralidade do direito bí·a·sileiro. Mas, smdo licito ao Estado 
restringir o direito de livre entrada de extrangeiros em seu terri-
torio, alguns paizes têm-se aproveita·do dessa faculdade para repellir 
os operarios forasteiros . 0.s Hstados Unidos, o Canadá e as colonias 
australianas prohiberri o ingresso em· seu térritorio aos hind·ús, ma-
laios, chineze·s e jap onezes e até a quaes.quer operarios extrangeiros 
'·engajados por contracto". A lei norte-americana de 1907 não se 
contentava com classificar entre os "indesejaveis·" as pessoas que 
parecessem constituir um encargo publico_, as que soffressem de 
qualquer insuf:ficiencia mental ou physica, de modo a impedil-as de 
ganhar facilmente a vida, mas ainda "os operarios . engajados pm;· 
contracto, que fôssem levados ou encorajados ·por meio de offertas 
ou promessas de ·emvrego ou .por força de co·ntra:ctos oraes, escriptos 
üU impressos, explicitos, a s·e tran·sporta:i»em para os Estados Unidos 
com o fim de ahi se entregarem a trabalhos de qualquer genero, que 
exijam ou não habilidade profissional". Nenhuma r estricção, po-
rém, se faz á introducção de op·era·rios qualificados (skilled) "se fôr 
impossível encontrar no paiz operarios ela mesma profissão des-
occupados". Um recente proj1ecto de lei procura f.echar os portos 
norte-americanos, durante certo numero de annos, aos immigrantes · 
extrangeiros de qualquer procedencia . 

Sem ir até a completa prohibição, varias outras legislações im-
põem condições á entrada elos operarios extrangeiros. Na Suecia e 
cm varios cantões suissos, os extrangeiros que querem fundar JUm 
estabelecimento commer-crial fi.cam sujeitos a uma autorização pré-
via da autoridade publica. Essas autorizaçõe•s, bem como as de per-
manencia, exigidas em outros paiz·es, nem sempre são gratuitas . Na 
Russia e na Sui·ssa essas conces·sões se revestiam, antes de 1914, de 
todos os característicos de um imposto sobre immigrantes extran-
geiros. Em certas regiões da Allema·nha e da Austria, ao menos an-
tes da guerra, alé.m de minuciosas intervenções das autoridades po-
li eia es, soffriam os trabaltb adores ex.,trangeiros as consequencias do 
regímen corporntivo, alli ainda vigente em certos ramos ela pequena 
industria. 

Ninguem poderá negar ao Estado o dever de precaver-se con-
tra a entrada em seu territorio de elemento.s inaclaptaveis ou peri-
gosos . Mas esse é u;n problema qu e não comporta soluções absolu-
tas . Tu do depende das cfr.cumstanci as . Em todo caso seria inaccéi-· 
tavel, do . ponto de vista do direito internacional, que qualquer Es-· 
tado r epelJi.sse systematicamente to do extrangeiro. A experiencia de-
monstra, diz MAHAIM, que as suggestões elo proteccionisrno operado 
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provêm .dum nacionalismo estreito e egoístico, em contradiicção com 
todas as tendencias do direito moderno. A culipa cabe, de certo, ao 
protecdonisrno commerdal, de uma parte, e o syndicalismo, de 
.'Jutra. Parece natural ao primeiro proteger a mão de obra nacional, 
depois de haver protegido a industria nacional. Parece neces•sa-
rio ao segundo defender suas conquistas em materia de salario e 
~ondiçôes do trabalho, contra os desmancha-gréves e concorrentes 
zxploradores da miseria alheia. Mas, é licito pensar que um e outro 
confundem inte·resse'S privados ou de classe com o interesse geral e 
que ao Estado cumpre livrar-se dessas mesquinhas suggestões." 

Paiz de immigração, precisando do concurso do braÇo extran-
geiro para o aproveitamento de suas riquezas naturaes, não encon-
tra o Brasil os ·mesmos moüvos allegados po·r outras nações para 
adopção de uma política de extremada defesa dos trabalhadores na-
cionaes. Mesmo sob o ponto de vista da segurança e sande publica, 
eln que as medidas de restricção contra os indesejaveis se tornam 
cada vez mais necessarias, nenhuma lei ainda pos,suimos. Temos 
cuidado apenas de nos armar de meios para a expulsão dos extran-
geiros indesejaveis que já se encontrem no territorip nacional, 
àChando-se em ulil:imos estudos no Congresso um proj•ecto de lei mo-
dificativo da·s leis n. 1.641, .p.e 7 de Janeiro de 1907, e n. 2. 741, de 
S de Janeiro de 1913. 

Quanto ·ao aspecto puramente trabalhista desse problema, o que 
a experiencia indica, de modo seguro, é que, muito melhor que os 
meios arbitrarias de prohibição do ingre·sso de operarias extran~ 
geiros, póde-se auxiliar a de.fesa de trnbalhadores nacionaes pelo 
desenvolvimento de todas as in!Stituições capazes de dar-lhes maior 
cfficiencia technica e economica. I:sso se -consegue pelo desenvol-
vimento do ensino profissional e das varias es_pecies de organização 
syndicalista. Essas ins.titüições podem, por outro lado, concorrer 
para a mais prompta adaptação dos trabalhadores .extrangeir.os, 
.lransformando-os em elementos uteis ao meio social que os 
acolhe. 

7 - Operarias nacionaes no extrangeiro - A protecção dos 
trabalhadores nacionaes estabel1ecidos no ex<trangeiro é outro pro-
blema da alçada do. direito internacional operario. As regras a ap-
pHcar nesses casos interessam principalmente a·os paizes de emi-

.gração, mas não deixam de ter irnportancia para os paizes de immi-
gração, como o nosso, uma vez que essas medidas têm de ser execu-
tadas no territorio destes ultimas, muitas vezes mediante ac·côrdo 
internacfonal. Cada Estado tem o dever de protecção a seus !iacio-
naes estabelecidos no extrangeiro. Por mais modesto que seja o in-
dividuo, pode contar com a protecção do Governo de seu paiz para, 
defesa de seus direitos essenciaes, no que diz respeito á sua se-
gurança pessoal, á sua liberdade e aM a seus interess·es ma1teriaes. A 
essa protecção têm tanto maiis direito os trabalhadores, quanto são, 
em regra, indivíduos desprovidos de recursos materiaes e de in-
strucção. Por toda a parte, os agentes do serviço consular acompa-
nham com o maximo interesse a sorte dos operarios de sua naciona-
lidade, ouvindo suas reclamações, aconselhaúdo-os, solicitando das 
autoridades fio paiz as providencias necessarias para assegurar o 
bem estar delles. 



A proiecção dos trabalhadores nacionaes estabelecidos no ex-
trangeiro é materia que póde ser perfeitamente re·gulada pelos tra-
tados internacionaes. Já alguns paizes o têm tentado com pleno suc-
ce.sso. E' o caso do tratado entre a França e a Italia, de 15 de Junho 
de 1'910, "para protecção dos Jovens operarios italianos que traba-
iham em !<rança". Entr-e as varias me,didas de protecção, cujos de-
talhes não nos interessam por attenderem a pecu1iarie·ctades da con-
dição daquelles . dous paiz·es, cumpre pôr em destaque a criação de 
juntas de patronato para os menores operarios immigrantes, de-
monstrando ·da parte dos contractantes a comprehensão do dever de 
protecção internacional. Essas juntas dever~se-iaim organizar em 
cada um dos grandes centros industriaes da França e ltalia, com-
postas de pessoas da nacionalidade dOls jovens operar:ios, sendo s·eus 
membros, de direito, o sub..,Prefeito, o "maire" e o inspector do tra-
balho. 

Têm es·sas juntas a attribuição de fiscalizar: 1 º, a estricta appli-
cação d.as leis e regulamentos relativos ao serviço dois menores tra-
balhadores, italianos ou francez,es. Para esse fim têm ellas o direito 
de assignaJar aos inspectores de trabalho toda1s as infr.acções que 
chegarem a seu conhecime11to, e especialmente os casos em que os 
menores trabalhadores forem encarregados dum serviço exces·sivo 
para suas forças; 2º, a observancia rigorosa elas disposições legaes 
relativas ao certificado de capacidade·; 3º, a applicação ·das leis so-
bre a instrucção primaria obrigatoria; 4º, a applicaçao de tratamen-
to humano e equitativo ao.s menores operarios alo~ados fóra de sua 
propria .familia e ao respeito das condições de hygiene e de 
moralidade, sempre com o apoio da autoridade competente e nas 
condições preyistas pelas respectivas leis naóonaes. Essas juntas 
·podem, em .certos casos, .estender s·eu patronato aos operarios de 
qualquer idade, italianos em França e francezes na Italia. 

Es·se tratado é a prova e'\'iclente de que os Estados, j·á antes da 
guerra, co1mprehenc1iam a necesisidade de uma protecção efficaz aos 
seus fraballiadores emigrantes para o extrangeiro, permittindo que 
em seu proprio territorio se formem commissões, compostas ·em 
maiori1a de extrangeiros, para fiscalização das medida·s d1e garantia 
aos trabalhadores. 

Depo~s da guerra; accentúa-se a orfontação de garantir por 
meio de convenção, a situação dos operarios naóonaes, que immi-
gram para o extrangeiro. Exemplo disso são os dous recentes trata-
clo·s entre a França e a· P olonia e entre a França e a Italia. O pri-
meiro, de 3 de Setembro de 1919, assegura aos operarios o-rigina-
rios de ambos os paizes, salario igual por igual trabalho. E o se-
gundo, de 30 do mesmo mez e anno, contém uma clausula formal de 
reciprocidade, estabe1e.cendo que seus· trabalhadores immigrantes 
gozarão da mesma protecção concedida aos nacionaes, pela legisla-
ção e usos de cada paiz, em tudo quanto se relacione com as condi-
ç©es do trabalho e de vi.oda. Para facilitar o encaminhamento e so-
lução das divergencias suscitadas pela applicação desse accôrdo, po-
àerá ' cada Governo criar em sua embaixada junto ao outro Governo, 

·o cargo de conselheiro technico, enca.rr.egado de estudar as ques-
tões do trabalho interessante ao's dous paizes. 

8 - As leis operarias do paiz e os, trabalhadores extrangeÍI'os _ 
A parte mais interess·ant~ do direito internaci-0nal operario é a que 



comprehende a appJ.icação das leis operaria,s je cada paiz aos tra:-
ba1hadores extrangeiros nelle estabelecidos. Sob a protecção de que 
lei, se colloc·a o operanio extrangeiro no exercido de sua a.ctivli-
·fade profissional, de sua lei na.cional ou da do paiz em que se acha? 
O estudo d essa questão implica, no dizer de MAHAIM, a solução 
prévia de uma outra: a extensão da s·obernnia do Estado, em mate-
rfa de protecção do trabalho. ·Leva-nos elLa, assim, ao problema fun-
damental do direito internaoional privado: distinguir o domínio da 
autonomia da vontade do da ordem puhlica internacional. 

Por uma exigencia de methodo, dev·emos examinar a si.tuação 
do operarw extrangeiro quanto a cada uma dessas modalidades da 
iegislação protectora do trabalho: lei de policia da industria; leis 
reguladoras do contracto de trabalho; leis de seguros sociaes; di-
reito de associação; leis de assistencia. 

9 - Leis de policia da znduslria - As chamadas leis de pro-
tecção stricto sensu, aquellas que são estabelecfdas por um princi-
pio de utilidade social, impõem obrigações geraes que abrangem to-
dos os trabalhadores, de qualquer condição e nacionalidade. Taes 
:são as que fix am o max1imo de trabalho diario e o descanso sema-
nal; regulamentam a sande e segurança dos trnbalhos e as condições 
cspecies do trabalho d e menores e mulheres e dos trabalhos peri-
gosos e insalubres; e fixam a indemnização pelos accidentes. Seria 
possível conceber que num determi·nado estabelecimento se fiz·esse 
distincção entre operar.ias naci-0naes e extrangeiros, terminando o 
trabalho de uns e continuando o de outro·s além dos limites legaes; 
suspendendo sómente para uns -0 serviço nos dias de repouso obri-
gatorio; desprezandü-se as precauções de h ygiene e segurnnça, 
quando se tratasse de operarios alienígenas? O Estado tem o mais 
justificado interesse p ela conservação da sande e resistencia physica, 
tanto de seus nacionaes como dos extrangeiros estabelecidos em seu 
territorio. E em ·nenhum outro terreno, como o da hygiene, se evi-
dencia a solidariedade ·entre os membros da collectividade socioaJ. 
Por outro lado, os propdos operanios nacionaes seriam os primei-
ros a exigir a extensáo daquella·s m·edidas a seus comp.anheiros ex-
trangeiros, afim de evitar que da in a.p.plicaçã·o daquellas regras de 
protecção, todas pecurniariamente onerosas para á industria, resul-
tasse uma espeóe de premio ao emprego da mão de .obra extran-
geira. 

10 - Accidentes no trabalho - E' certo que, erm materia de 
a·ccidentes parece que alguns paizes f.azem ex·cepção a essa regra, 
diminuindo os benefióos dos trabalhadores extrangeiros na fixação 
da indemrnização a que têm direito p elos accidentes de que fo-
rem victimas. Tal é o reghnen ·da lei f.r.anceza e allemã, as qua·es, 
entretanto, p ermittem que essas restricções :>ejam modi.f.icadas por 
accôrdos internacionaes para os extrangeiros, cujos p aizes de ori-
gem garantam aos francezes e allemães vantagens semelhantes (lei 
allemã, de 30 de Junih:o de 1900; e franc·eza, de 31 de Março de 
1915.). Mas ,es·sa excepçã,o é a•penas apparente, porque pelo systema 
ele seguros contra .a.cciidente;;, adaptado por ess·as nações, as indemni-
zações são pagas a todos os segurados, nacionaes ou extrangeiros, 
pelas caixas de segure, para as quaes o Estado coneorre com 

1
uma 

contribuição pecuni aria. Quanto aos seguros propriamente sociae·s, 
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o principio da territoriallídade das leis de protecção ao trabalho 
sof.fre profundas exceipções, como adiante veremos. 

A lei brasileira de n. 3. 724, de 15 de Janeiro de 1919, sobre 
accidentes no trabalho, não seguiu o regi:men do seguro obrigatorio 
contra os accidentes. E no emtanto, em ,seu artigo 27, reconhecendo 
ao 0perario extrangeiro direi-to á indemnização, nas mesmas taxas 
que os nacionaes, nega esse beneficio .aos Jepresentantes do tratrn-
lhador extrangedro, quando, ao tempo do accidente, não residirem 
;io paiz. 

Essa excepção, mais leve que a mantida por outras legisla-
ções, suscitou algumas objecções na di1scussão do projecto daquella 
lei. Explicando o ponto de vista da Commissão de Legislação So-
cial da Camara dos Deputados, disse o seu R-elator: "Pó-de parecer 
que, precisando nós do concurso do braço extrangeiro, sejam co.n-
1rapro.ducentes quaesquer resh1icções aos direitos e garantias desses 
operarias, em relação ao trabalho nadonal. De accõrdo com o ge-
11eroso espírito de nossa legislação civil, que dá plena ca·paci-
Llade civil aos alienígenas, afigurou-se áquelles Deputados odiosa 
~·estricção de garantias. A Commissão reconhecendo ei:nbora o valor 
desses argumentos, manifestou-se pela mantença daqueUa disposição, 
por ser a lei s,obre accidentes de ordem publica, em que menos .cto 
llUe os interesses indivirduaes, se visa assegurar os interesses das clas-
ses operarias e emprezarios das industrias do paiz. A lei sobre acci-
dentes não é de assistencia; e, onerando a industria nacional, não 
seria justo fazer recahir sobre ella o onus de indemnizar a pessoas 
que, residindo no extrangeiro, em nada contribuem, nem como pro-
ductores nem como consumidores, para a economia do paiz. A lei 
garante a indemnização aos nperarios extrangeiros que entre nós se 
fixam de modo estavel, aqui mantendo sua familia". 

Cumpre, entretanto, salientar que essa distincção, embora li-
geira, entre trabalhadores nacionaes e extrangeiros no tocante a in-
uemnizaçã·o por accidente, contraria o principio de igual.dade esta-
belecida na regra 8ª, do art. 427 do Tratado de Versailles, que man-
da assegurar, em cada paiz "um tratamento economico justo a todos 
os operarias nelle legalmente residentes" . E tanto é isso certo . que 
as modificações da lei wbre acddentes já acceitas pela Gommissão 
de Legis}ação Social da Camara, está incluida a completa equipara-
ção de O'perarios nacionaes e extrangeiros, para todos os fins da 
mesma lei. 

Póde-se, portanto, assentar que as leis de policia da industria 
tem applicação territorial. As disposições legàes protectoras do 
trabalho, stricto sensu, não são comg:>reh endidas no estatuto pessoal 
do operaria, não podendo portanto ser invocadas pelo trabalhador 
estabelecido em territorio extrangeiro. A eUes ,são applicaveis as 
garantias reconhecidas p elas leis operarias do paiz onde se esta-
belecem . 

li - Contracto de trabalho - Entre as disposições juridicas 
reguladora:s do contracto de trabalho ha a distinguir as faculdades, 
3upletorias da vontade das partes, das obrigatorias ou imperatiyas, 
que não podem ser alteradas por clausulas contractuaes. Tudo quan-
to diz respeito, de modo geral, ás condições . do contra:cto de traba-
ll1o, está inclu~do no domínio da autonomia da vontade, podendo 
l> er submettido ás disposições de uma lei extrangeira . Se no con-
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tracto bada tiver sido expressamente estabelecido a esse respeito, a 
lei applicavel, segundo os princ:ipios do direito internacional, é a 
do Jogar do contracto, lex Zoei contractus. 

Cumpre, porém, notar que as disposições de natureza i:mpera-
tiva sã.o de ordem public;a, não podem ser derogadas pelas partes 
e tem applicaçã-o territorial. Taes são, em nosso Codigo Civil, as 
seguintes regras: a fixaçã·o do prazo maximo de quatro annos para 
a locação .de serviços, ainda que o contracto . tenha por causa o pa-
gamento de divida do lo·cador ou s·e dest:i<ne 'á execução de certa e 
determinada obra '(art. 1. 220); casos em que o locador póde dar 
por findo o contracto, apezar de qualquer convenção em sentido di-

. verso (art. 1. 227); casos em que o loca ta rio pó de despedir o loca-
dor, ainda que o contrario tenha sido convencionado (art. 1. 231); 
a pro.hibição de transferencia a outrem do direit-o aos serviços ajus-
tados ou da obrigação de prestal-os (art. 1'. 232); e a vedação de 
cobrança ao locador, de juros sobre as s·oldadas adiantadas ou sobre 
qualquer divi·da ·crue o locador (;!Steja pagando com serviços. · 

Nas legislações extrangeiras qüe têm garantido com dis·posições 
cspecfaes a sitl'lação do trabalhador, devem ser inclui:das, entre as 
de caracter imperativo, certas medidas sobre execução do contracto 
de trabalho, como o modo e tempo do pagamento dos salarios, a 
prohibição do truclc system, as regi-as para medida ou contagem elo 
serviço, bem como as que se vêm ultimamente elaborando sobre os 
contractos collectivos de trabalho. 

1•, - Segllros soéiaes - As obrigações i'rnpostas pelas r'livers::is 
]Pis dP- seguro!'! sociaPs aüs emipreg:idos, tràbalhanores e n<itrões. si'ío 
:]e orn em publica, não r r.sultnnclo do contrndo de trab::ilho. mas na 
lei. Bm seu ·dorninfo não póde exercer Pftiicacia ::i :rntonomia na 
vontade, tendo as leis des·sa C!'t'De~ie noplicação territorial. devendo 
abrang"r os trabalhadores sem distincção de nacionalidade. Mas. comü 
~sses deveres e){ige·rn fortes sacrifícios oe!".uniarios, não só rlas in-
dustria·s cqmo dos Estadüs. varias exce•ocões são abertas á r egra 
geral de eouiparacão. procurando-·s·e restringir, até certo ponto, os 
beneficios dos operariüs extran•geiros. 

Ou::into ao seguro contra as d-oenças é necessario distinguir "S 
legisl::icões que o acloptam ohriP'atnri::imente dns que o deixam li-
vre. Quando obri:gatorio . os trabalhadore·s nacionaes e extran .çreiros 
ficam em •Dé de i1malfl1de. sujeitos ::io rnesnn-o omz.ç e com ilir zito 
;Oi mesma indP-mnizacão. Haveda a registrar apenas n excepção - na 
Tnglaterra, onde o seguro contra doenças é obrigatorio, pela lei rle 
1911. mas os extrangeiros. com residen r:ia de menos de ~inco annos. 
recPbem uma indemnização men-or que o~ nacionaes. Nos paizes 
ondP esse seguro é faculhitivo, ::J'S companhias podem livremente :i.d-
mittir segurados extrangeiros. Em regra. porém, só podem ser he-
n·eficiarios os residentes no pai.z onde tem séde a companhia se-
guradora . . 

Ouanto aos se·guros contra accidentes. as questões a resolv·er 
são de duas ordens: uma. é a differ nn!".'I ·de fr::itarn~nto entre ooera-
rios nar.ionaes e extrangeiros; outr::i. a elo conflicto ne leis. A.~ le~isfa.
ç-i'íe.~ actunes ponem ser assim classificadas, mrnnto á indemnização íts 
victi mas de accidentes ou seus representantes: um prirneir.o grupo 
equipara nacionaes e extran~eiros. para todos os effeitos (leis beJ,çra, 
hollandeza, italiana, hespanhola, ingleza e suissa); um segundo 



- 486-

grupo cria regimen de desfavor para os operarias extrangeiros ou 
seus representantes, perrnittindo, entretanto, que o Governo rnodilli-
cme essas restricções nor meio de accôrdos internacionaes, sob con-
:lição de reciprocidade (leis franceza, allemã, austríaca, hungara, 
luxemburgueza e sueca); um ter'ceiro grupo. formado das legisla-
çõr.s noruegueza e grega, nega qualiquer direito aos beneficiarias 
extrangeiros. quando residentes fóra do naiz. As leis dinama.rqueza 
e finlandeza exigem para todos os beneficiarias a residenci a no 
paiz . · 

A Associação inte_rnadonal para protecção legal dos trabalhqdo-
rcs a·dnntou em sua reunião de 1'904, um voto assi.gnado nor MILLE-
HAND. ·President~ da secção francez a. e CASPAR. dele.gado do Governo 
allen1 ão, no sentid·o da compl eta eauip-aração de oper::i.rios na cionaes 
aos ex trangeiros, ou seus r epre'Sentantes, quanto á indemnização por 
accidentes. ne um modo ger::il, essa orientação foi consignada en-
tre ·os princi1pios da carta do trabalho .a:doptados no Tratado 
da Paz. · ·~n: ""'I -

O segundo problema a solucionar é o dos con.flictos de lei. 
Póde acontecer que varias leis sejam invocavei•s para regular os con-
scauencias do ar:ci-dente: acontece outras vezes, diz MAHAIM, que 
nenhuma se applique. Para resolver essa difficuldade, adver te o 
professor b elga OU" f> nrecis.o . em 11rimPiro lo~·ar, attenrler uara a 
naturez·a juridir::i. ela lei. Indubitavelmente é ella de ordem publica 
internacional. Cumpre deoo1i~ esr:olher entre a~ leis ap1Jlicaveis, auc 
··iõr-.: a) a da na·donaJidade da victin1a: b) ::i d·o paiz onrle foi cele-
hnicln o C'ontr::rcto ·d·e locação de serviços; c) a da •·édr da emnrezn ; 
on d) a do naiz onde ocorreu o accident0 • A oui nião dominante de-
ride-~e por esta ultima, por sr.rem de O"·dem public'a, as Je>is regula-
doras elos accidentes no trabalho. Ape11as uma execução S" admitte 
a essa ref[ra, quanto Fl·os trabalhadores empregados temporariamente, 
em territorio extrm1gP.irb, aos quars se eleve applicar a lei que rege 
a empreza a que p 13rtencem. 

Ou:>nto aüs segnros contni a velhirP. e. contra o desemurego, :i 
lr.nde ncia accentua1fa n ::i s diversas legislações é fr ancamente restri-
c:ti va para os extrangeiros. 
:-:-:~- ~ .. --· - ·\ - -

13 - Direito de associação - A liberdade de associação é uma 
notavel conauista dos trahalhadores. assegurada, ao menos em prin-
cinio, pel a legisl ação de todos os TJüvos. Parece aue paizes indus-
'rialrnPnte desenvolvidos, só um o J apão, ainda não reconhece aos 
operarias aquella liberdade. 

VP.rifica-s.p Pm torla!' as nações inrlustriaes extr1\ordina1,io des-
envolvim ento do syndicalismo. exercend•o papel importante na deo 
f,,sa elos inf Pr esses op emrios. Esse movimento é fructo da lib erdade 
de associação. Aos extr angeiros asseguram as diversas legislações o 
direito de fazrr partP. d·e syndicatos. Anenas fazem uma excepçãü a 
essa regra, vedando-lhes a entrada na direcção dessas sociedades. O 
111otivo dP.ssa prohibição é facil de verificar e perfeitamente iusti-
ficavel . Tal é o regime·n da lei brasileira, sob n. 1. 637, de 5 de 
J arteiro de 1907, que só permitte aos bras>ileiros natos ou naturaliza-
dos, com residenci-a de mais de cinco annos no paiz, a direcção de 
syndicatos e cooperativas. 
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14 - Leis de assistencia - A situação do trabalhador extrangeiro 
cahido em miseria, interessa tamhem ao direito internaconal opera-
do. A materia tem sido amplame•nte regulada ·em div.e:rsos tratados in-
tern acionaes, sendo que a tendenda das legislações é para assimilar 
o operarfo extrangeiro ao nacional, quando se trata de assistencia 
temporarfo . Quando a assistencia é .de carader p ermanente, exige-s·e 
a co·n clusão de tratado1s, sob condição de reciprocidade. A con-
venção de Haya, de 1905, cogita de uma .fórma especial de assisten-
cia, que póde ser muito util aos trabalhadores extrangeiros: a assis-
tenci a judiciaria. 

15 - Tratados internacionaes - Para percorrer a ultima parte 
do direito internacional operario, segundo a ordem e1stabelecida 
neste esboço, r estar-nos-i a examinar os tratados internacionaes, cujo 
objecto é a protecção aos trabalihadores. Ess::i materia será amrpla-
mente tratada nos ca1nitulos seguintes, ao estudarmos as diversas 
tentativas .de elaboração fia legislação internacion al dü trabalho, nas 
succP.ssiv3s ·confrrencias e congressos. até á riefinitiva organiz.ação 
da Organização Internacional do Trabalho, criada pelo Tratado de 
Versalhes. 

II 

CONFERENCIAS E CONGRESSOS DE LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 
DO TRABALHO 

16 - Primeiras tentativrrs - J.á vimos no capitulo anterior que e antiga a idéa de mlia legislaçã0 internacion al. Estudámos suas 
primeiras m·ariifostações através da propaganda ueriinaz de varios 
economistas . Vamos acompanhar al!ora a obra d.ns conferencias e 
çopgressos que tiveram por objecto a formação daquella legis-
lação. 

A' Suissa estava reservada n ess" ca1npanha uma uarte emin Fmte. 
Por ocC'asião da aberm1rn do Conselho Nadonal de Berna, em 5 de 
.TnPbo n·P. 1R76. "' f:oron el FREY nronundav3 um discurso em que 
rlizia: "Se é YPrdade aue a nro•duccão dos cliversos Estados differe 
rnuito. ess"s diveriiencia .~ Pão são ·t ifo cnn«ider:JvPi.s que tornem 
inacceitavel o pro.ie'cto d<> uma uniformidade r elativa nas questões 
oper:Jrias, pro_i.ecto que niio exclniria. ali ás. uma rerta margem que 
permittisse levar em conta os elementos dessemelhante·s . " O Con-
s,,lho Nacional Suisso adaptou unanin1 emente, em 30 de Abril de 
1881, nma moçãü do, mesmo Coronel FREY, convidanclo o Governo 
Fe.deral "a .entrar em negociações com os principaes Estados indus-
triaes, quando o momento lhe P'aracesse favoravel, com o fim de 
provor"r a criacão de uma legi slação internacional sobre as fabri-
cas". Enrarre11ou o i;fov·erno suisso a s·eus reprP.sentantf's de sond.a-
rP.m o animo dos demais .11overnos europeus. Mas a iniciativa n e-
J>hmn r esultado pr0du;i;iu. A Franca ex·cusara-se com o principio da 
JihPnlade de trabalho; .iulgava a Aillemanha inopportun1a a innovação. 
A BPlgicri nem respondeu. 

Em 1884, o Conde ele MuN suscitou a questão da tribuna da 
Camara Franceza, dizendo, em dis·curso, que "era essa uma missão 
rapaz de t e·ntar a França, ele inflamm:oir seu coração e seu genfo". 
No mesmo anno, uma proposta do Sr. VAILLANT, .no Conseliho Muni-
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cipal de Pads, convidava o governo a entabolar negociações naqueUe 
sentido. 

Em 1885, era apresentado á Gamara franceza uma propos1çao 
assignada pelos Deiputaidos CAMÉLINAT, BoYER, CLOVIS HuGUES e ou-
tros, convidando o Governo a tomar a inkiativa, de a:c·côrdo com a 
Suissa, de negociações com os governos extrangeiros 'para criação de 
uma legislação internacional e de um departamento internacional !fe 
estatística .e fiscaHzação do trabalho. No me'Smo anno os socialistas 
allemães apresentavam ao Reischstag proposição semelhante, que foi 
recusada in limine por BISMARCK. 

17 - Iniciativa da S1.1tssa - Apezar do primeiro insuccesso, a 
Suissa não d·esistiu. Em 23 de Março de 1887, dous membros de 
maior influencia no Conselho Nacion'al, DECURTINS, mE\Illbrr0 do par-
tido catholi.co social, e FAvoN, um dos chefes do partido radical ge-
nebrense, apresentaram nov.a proposta, aceita por unanimidade, so-
li>re a regulamentação internacional do trabalho, especialmente das 
seguintes · questões: (1 protecção do trabalho dos menores; 2) limi-
tação do trabalho das mulheres; 3) -descanso semanal; 4) dia normal 
do trabalho. · ! ; '· ~ 'i1tl 

Em virtude dessa proposta, convidou o governo suis•so os de-
mais governos a se reunirem em Berna, em Setembro de 1'890 . Ac-
ceitamm o convite a França, a Hollanda, a Belgica, Portugal, Lu-
xemburgo e a Austria. A' Inglaterra fazia reserva quanto á regula-
mentação do tr.abalho de adultos. que LoRD SALISBURY considerava 
"um charlatanismo socialista". A Russia recusara-se a fazer-se repre-
sentar, allegando a .diversidade das condições de trabalho em. seu 
territorio, relativamente aos demais paizes da Europa. Não haviam 
respondido a Allemanha, Dinamavca, a Hespanha, a Suissa e a 
Noruega . • ' · 'l TI 

Para evitar . difficuldades, ·foi o programma ligeiramente modifi-
cado. Não se trataria da regulamentação do trabalho de adultos. Em 
compe•nsação, estudar-se-bià. o meio pratico de dar execução ás 
convenções que fôssem acceitas. As conclusões votadas não teriam 
caracter d~plomatico; nfo ligariam as partes. Convenções poste-
riores dar-lqes-iam força executoria. 

18 Conferencia de Bel'lim (1890) - A conferencia fôra 
fixada para 5 de Maio de 1890. A esse tempo, o Impera.dor Gui-
lherme 1 º da Allemanha publicava os seus dous celebres restriptos . 
No primeiro, convocava as potencias extrangeiras para uma cogfe-
renria ·a reunir-se em 19 de Março, em · Berlim . No segundo, dirigido 
ao Ministro do Commerdo e da Industria, dizia: "Na convicção em 
que estou, de que outros governos se acham animados do desejo 
de subrnetter a um exame commum essas questões, sobre as quaes 
os op.er.arios já abriram negociações internacionaes, desej.o que, 
desde logo, nossos r.epPesentantes junto á França, Inglaterra, Bel-
gica e Suissà, perguntem officialmente aos governos desses paizes 
se estariam dispostos a entrar em negociações comnosco sobre /a 
possibilidade d.e saM1sfazer os votos dos operarios, que se têm ma-
nifestado por meio de gréves e por outros modos". A Suissa decla-
rando-se "preoc·cupada antes de tudo com o successo da obra'', não 
poz difficuldade em ceder a v•ez á Allemanha. ' 
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Segundo proposta da França e da Inglaterra, foi afastada a 
.idéa de estudar-se a regulamentaçãü do trabalho dos adultos, ficando 
assim limitado o programma da Conferencia ás seguintes questões: 
1) Trabalho nas minas; 2) Descanso do domingo; 3) Trabalho de 
crianças; 4) Trabalho de mulheres; 5) Meios de execução dU"s dis-
posições adaptadas pela Conf erenciia. 

Realizou-se a Conferencia em Berlim, de -15 a. 29 de Março 
de 1890, sob a presid·encia do Harão DE BERLEPSCH, Ministro do Com-
mercio e Industria do governo allemão. Quatorze paizes se haviam 
feito representar. Só a Russia se ahstivera. A Santa Sé . que fôra 
conv·idada pelo Imperador da AUemanba, indicára como seu repre-
sentante o Arcebispo de Colonia, tendo o Papa Leão XIII, escri·pto 
áquelle Imperador um a carta , em que declarava apoiar altamente 
todas as deliberaçõ-e'S da Confer·encia que tendessem a elevar a con-
àição dos operari9s, .e em geral tudo o que impe'disse a exploraçã'o 
do trabalb!ador como um vil instrumento, sem attenção á sua digni-
dade de homem, á sua moralidade e a seu lar domestico (1) . 

(11) A ca.rta de L eão XJi]I ao Imperador da A'Hemanh:a é um document o do 
ma is ai to valo·r h istorico. Escri.p.t a em 1•8•9 O·, consigrua as linhas gera;es das r e-
fol'mas das Ireis e costume s que v in te e nov.e annos m•ais tarde seriam a;do1ptadas 
pelo Trataldo de Ve!'safüe s, na r edac(;tã;o ·de sua famosa owrta ào t1 ·abci!ho. Tal 
é a i:ntegra de·sse d•ocumento: ":R:em'l<emos gJ-aça a Vossa Ma j.estade pela carta 
que houve ~or bem esorever-.nos pa.ra nos interessar na co.rufer en ci·a internacio-
na l a reunir-s e em Berlim, com o fim de p rocurar o·s m eio.s de m elhorar as con -
diçõs das cla;sses o•perarias . E' -nos agradavel, antes d·e tuido, f elid1a,r a, Vossa, 
Miarjestade por t er tomado a peirto urna tã:o n obre causa,, tão dig.na, duma atten-
çãio s ·étria e que mte.res·sa ao uni.ve.r.so inteiro. Essa cau sa, d•e r esto, não cessou 
;;:.e preoccU1p1a1r a :nós m·eem.os, e a Qlbra co'fres:vonde a um d·e no.s&os voto·s miais 
caros . J 'á no pa;ssado, cbmo V .' M. o recorda, m a;ni:fes·tlfümo.s no.sso pensamento 
a esse respeito e, com a noE·&a pala'Vlra, fiz eµws valer em seu ravor o ensi010 da 
Igreja catholica, d•e que sõrrnos ahexe. !Etm ci·rcumstan.cia m a is r ecent e, rel•em-
bT;ámos esse ensinamento, e para que esse di·fficil e importante p<roblem a seja 
resolvido segundo todas as r egras da justiça, e os 1'egi.tinl'Os interesses das das-
.se trabalba;doras sed'am deviidamé1nte salva.gua111da1do$, eJqJ.u1Z•em o.s a t odos e a 
cada um, im~;JusiJve os go.vernos, os deveres e 01bTi•giaçõoo eS11~e'Ciaes que lthes in-
cumbem. Sem du.v;da a lg .uma, a acção combinada d·os go·V'ernos contribu irá po-
derosa;mente ,pal'a a o•btenção do fim tão desejad'O. A · confm'!ni.dade das vistas 
e das legis la;ções, tanto a;o meno.s qua mto o perm.iittann as corndLç;ões di1' ter en.tes 
dos loga,res e dos paizes, seriá de mal.de a adi,anta'!' a questão para uma solu-
ção equitaüva . As.sim, n ão poderi~mos ·deixar de aMamenite apo ia r todrus as 
deliberações da con,ferencia .ql1 e t end·er em a m·elihorar a condição • d·os op'erarios, 
corro, ;Por •exemipfo, uma distribu içd;o dü tra!b1al!ho m elhoT prO'!:·Ol'Cionado füs 

. forças, á ida d•e, e ao ;;;e:iro d e ca;da um, ·o desca;nso do dia do 'Senhor e, em ge-
ral, tudo· que impedir que se ex1plore o tr:;1.lbalU1·aclor como um v il ins.tPumento, 
sem attençãio li. sua · d'gnidlaide ele homem, ·á sua m>0ra llda;de e a seu lar 
d01nestico. 

Não escrupou, entl'e.tanto, á Vossa l\fia,jestad•e, que a f el iz s·o.J.ução durma tão 
alta ql1 eEtão requeria, aMm da sáJbi·a intervençãio da a utori'daide civil, o pod·eroso 
concurso da reJi.g'ãio e a bemfazeja acção dia Igrej a. O sentimento religioso, 
com effeito , é o ·unico ca1paz dle assei!,iuirar fus lei.s toda a s ua e:t'ficacia, e o 
Eva ngelho é o codi·go unic·o onid~ se acha.m c·o.nsi1gnad·os os principias d•a V'erda-
d·eira justiça, as maxiJJnas. da caridrude mutua qu.e deve unir to·dos os homerus. 
A r elig ião ensi:n:auã, i[)ois, ao pa·trão a r espeitair no aperario a fügniida de humama. 
e a tratai-o com jus tiça e eiquida•de; inoul•ca..ná á conscienda do trabalharlor 
o sentimenfu do de'V'e'f e da fiàJe!MaxJ e e tornal--0-iha ino l'aHza do, solbrio e ho-
nesto. E' por ter 1perfüdo de V'i•sta, ·neg1i·gendado e <les•co.ruhecido os pirinci<pios 
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No curso da Conferenci.a, se divid.iram as Potencias em tres 
grupos distinctos. A' direiita, a Allemanha e a Suissa propugnavam o 
ideal de uma regulamentação internacional uniforme. Ao centro, a 
lng1aterr.a, a França e a Belgica faziam todas as reservas e declara-
vam-se antes favoraveis á iniciativa isolada de cada Estado, do que 
a um accôrdo geral. A' direita, um grupo de Estados menos avançados, 
sob o ponto de vista da regulamentação do trabalho, declarava-se 
na impo'ssi>bilidade· de adoptar no . . momento as medidas propostas. 

Mas, f.oi sobretudo na parte rel ativa aos meios de execução das 
medidas internacionaes que os Estados se dividiram. A Confe-
rencia não era, segundo o protocollo preliminar, "uma reunião de 
plenipotenciarios para conclusão de um tratado ; não era mais do 
que um congresso cujo.s inernbros, desproviidos, de tpdo pod er, se 
occupariam sómente com o estudo scientifico das questões que lhe 
fôssem subrnettidas ·antes que da solução pratica e immediata a lhes 
ser dada". Entre es'Ses dous ex tremos, procurou-se um meio termo. 
A In!4laterra ·e a França r ecusaram assumir qualquer compromisso 
positivo. Diziam os delegados inglezes que "urria convenção inter-
nacional sobre esse assumpto não poderia fazer as vezes da legisht-
cão particular de cada paiz . " Os repres·entantes da França, JuLio 
SIMo:-< e ToLAJN, allrgavam que lhes era interdicto "adherir a um 
voto que dire~.ta ou indectamente parecesse dar força ex·ecutoria aos 
outros votos formulados pela Conferencia" e qí.1e "seu governo con-
siderava a Conferenrfo ·exdusivamente como um meio de :proceder 
a inquerito sobre as condições do trabalho nos Estados e a outros 
votos semelhantes". 

A attitude do terceiro grupo ficou claramente manifestada pehs 
declarações do delegado italiano perante a commissão encarregarla 
de estudar a · prnhibição do trabalho do domingo: "Deve-se notar, 
dizia elle, que os Estados que possuem uma legislação mais ou me-
nos completa para a protecção ao trabalho não fazem quasi nenhu-
ma concessão, em dar a essa legislação um caracter internacional. 

!"eligios'Os, que a socieda:d•e se vê a;bala;da ali€ os seus fu.nidam.entos. L em·bra.1-os 
e pôl-os em vi-gor é o urnic o meio de r est a,belecer a s O"ci edlaide em suas b•a;ses e 
garantir-lhe a paz, a O<Tldem e a prosperi'dwde . Ora, é mi1ssã.o da Igreja prégar 
e espalhar no munido inteiro esses J)'!'in'Oilpios e d'ou tri.nas ; a ena, po.r conse-
guinte, cumpre exeTcer uma la Tg a e fecun,da influencia na solução do pl.'oblema 
social. . 

Essa inf1uencia nós a exercemos e exercer.emo·s ainda esp·ecirulmente em 
proveito da s clasires 01PeTarirus . P O'r seu lfudo, os Bispos e pastor·es, auxi.Jiados 
por seu clero, ac tU'arãio .·d10 m esm•o mo!d10 em suas respectivas dioceses, e conta-
mos que essa salu·twr acção da Jgl'eija, longe de se ver co·ntrariada pelos pode -
r es dvis, n eJl es encon,trar<á d'oraivante auxili.o e protecçã.o ; t emos garantia disso, 
de um Ja;d!o no interesse 1que os governo's liga,m a essa questãio, e, de outro . . 
no appeJlo benevolo que V. M . no·s rucruba de dirigir. Certo di<sso, fazemos, os 
votos mais ar·d•en<tes pa r a que os traibalhas da con1\erencia sejam fecundos em 
l'esultà:dos beneficos e correspondam á espectati'.'a geral ; e, antes de tenn!nar 
a present e, qu.enem-o.s aJqui e:x;primir a satisfa.ção que ex1periment&mos, ruo saber 
que V. M . tinha eon~idJM!o para t omar pa>rte na cO'nllerenda, na quaJi,füvde de 
s·eu deJ.ega;d.o, Mons. Iúl'PP, Prin:cipe.,Arcebisp-0 ·de Breslruu. E 11Je se ju1gaiiá. 
por CeQ"to, muito honrrudo com es&l. denmnstraçã.o de alta confiança que V. M. 
lhe dl!i. nesta ocoasiã;o. E', emtl'im com a ma is viva satiefaçã.o q u·e ·exprimim:os 
a V. M. os mais since'l'os vo;OOs que fa:z,e,mos :po.- sua prosperild·ade e .pela de 
&na imper.!al famfüa. Do Vlati•cano, em H de Mrurço d•e 18·9 O ( russignauo) . 
L eo, P. P,. XlII, 
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Ao contrario, os Estados que se comipromettem a adaptar novas me-
didas para chegar, com o tempo, a uma protecção mais efficaz, fa-
zem verdadeiras concessões. Allude, em seguida, aos obstaculos para 
a· unificação da legislaçào do trabalho; 1 º, div·ersidade de desenvol-
·vimento physico e intelledual, depende·nte do clima, da raça, ·etc.; 

· 2º, differença do•s prindpios de direito publico; 3º, certos paizes não 
estando representados na Conferencia, poderiam fazer uma concor-
rencia injusta á·s industrias dos paizes submettidos á legislação in· 
tcrnacional. ' 

Os votos ado'Ptados pela conferencia foram os mais moderados, 
P!!ra permittir sua acceitação pelo mai9r numero de paizes. A' 
vista do grande inte·resse historico offerecido por essas primeiras de-
liberações de caracter internacional, embora não lograsseni ellas re-
sultados pratkos immediatos, r·eproduzimos .na integra os votos da 
Conferencia de Berlim. 

VOTOS DA CONFERENCIA 

I Regulamento do · traballlo das minas 

E' para desejar: 1º, a) que o limite inferior de idade 
em que as crianças po1dem ser admittidas aos trabalhos 
subterraneos das minas, seja progressivamente elevado, á 
medida que a experiencia provar a possibilidade disso, a 
quatorze annos f·eitos. Todavil'l. pa;·a os paizes meridionaes 
esse limite sná de 12 annos; b) que o trabalho subterraneo 
seja prohibid-0 ás nessoas do sexo feminino; 

2º, que, no caso em que a arte das minas não fôr suffi-
ciente -para afastar todos os perigos de insalubridade prove-
nientes das condições natur·aes ou accidentaes da explora-
ção rle certas minas ou de eertas pedreiras. a duração seja 
rest.ricta. E' rl eixado a Cf.lda paiz a incumben eia de assegu-
rar esse resultado por via legislativa ou administrativa ou 
·por accôrdo entre os emprezarfos e os trabalhadores ou de 
aualquer outro modo, segundo os principios ou a pratica 
de cada nação; 

3º, a) que a seguranca do op·e·rario e a salubridade dos 
trabalhos sejam asseguradas por todos os meios de que dis-
põe a sdencil'l e coUoca·das sob a vigilancia do Estado; b) 
que os engenJ1eiros encarrega d os de dirigir a exploração 
sehun exclusivamente home.ns de experiencia e. competencia 
technicas devi dam ente constatadas ; e) crue as relações en-
tre os operarios min eiros e o·s engenheiros da exploração 
sejam as mais directas passiveis, tendo um caracter de 
confiança e de r es•peito mutuos; a) que as instituições de 
previden ci a e d e süccorro, organizadas conforme os costu-
mes de cada paiz e destinadas a garantir o operario mineiro 
e sua fa·lllili a contra os effeitos da doença, dos accidentes. 
da invalid e:z prematura, da velhice e da morte, instituições 
essas proprias p:ini melhorar a sorte do _ mineiro e pren.:-
del-o á sua profissão, sejam cada vez mais desenvolvidas; 
e) que para o fim de assegurar a continuidade da producção 
rfo carvão, procure-se prev•e·nir as gréves. A expel'iencia 
tende a provar qu e o melhor meio preventivo consiste em 
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se comprometterem voluntariamente patrões e mineiros, a 
recorrer, em todos os casos em que as suas divergencias 
não puderem ser resolvidas por entendimento directo, á 
solução da arbitragem. 

II - Regulamento do trabalho: 

1.º E' para desejar, salvo as excepções e os prazos ne-
cessarios a cada paiz: a) que um dia de descanso por se-
mana se.ia assegurado ás pessoas protegidas; b) que um 
dfa de descanso seja assegurado a todos os operarios da 
industrfa; e) que esse dia de d·escanso seja fixado no do-
mingo para as pessoas protegidas; d) que esse dia de des-
canso seia fixado no domingo para os operarios da in-
dustria. , .,.,.,1 i~• l 'l4t! 

2.° Excepções são admissiveis: a' em relação . ás ex-· 
nlorações que exigem a co·ntin·uidade da producção por mo-
tivos de ordem technica ou que fornecem ao publico pro-
ductos de prim eira necessidade, cu}a fabricação deve ser 
quotidiana; b) em r elação ás ·explorações que por sua na-
tureza, não po·dem funccionar senão em estações determi-
nadas ou que dependem da acção irregular das · forças na-
turaes.. E' para desej.ar que, me•smo nos estabelecimentos 
dessa categoria, todo operario tenha um domingo livre em 
cada quinzena. 

~.° Para . o fim de determinar as excepções aos pontos 
de vista similares1 é para d·eseiar que sua r egulamentação 
seja Pstabelecida em consequencia de entep.dimento entre 

ti'"'l'""'.,.,:H~".1.-. ~w- ºs differentes governos. 

·. ,_ 

III - Regularpento do trabalho de menores: 

E' para ,desej:ir: 1º, aue os menores de certa idade 
se.iam exclui dos do trabalho nos estabelecimentos indus-
tPi-aes; 2º, aue esse limite s·e!ia fixado em 12 annos; salvo 
para os paizes meridionaes, onde esse limite s·erá aos 10 
annos; 3º, que esses limites de idade s·ej·am os mesmos para 
qualquer estabelecimento j.ndustrial e que não se estabeleça 
a ess·e r eS'Peito nenhuma differença; 4°, aue OS menores te-
nham pr~viarnente satisfeito as pres·cripções concernentes á 
instrucção nrimaria: 5º. que os menores de mais de 1'4 an-
nos não trabalhem á noite nern ao rlomingo; 6º, que seu tra-
balho effectivo não exceda de s·eis horas por dia e seia 
interromnido por um descanso de uma meia hora, pelo 
menos; 7º, que os menores seiam exclui dos d;:is occupações 
insalubres ou perigosas ou não sejam admittidos nellas, se-
não sob certas condições protectoras. 

IV - Regulamento do trabalho de menore"s : 

E' para dese.iar: 1 º, que os menor·es dos dous sexos, de 
14 a 16 annos, não trabalhem nem á noHe nem ao domingo; 
2º, que seu tr'abalho effectivo não exceda de dez horas pvr 
dia e seja interrompido por descansos de uma duração to -



tal de hora e meia pelo menos; 3º, que sejam admittidas 
excepções para certas industrias; 4º, que sejam previstas 
restricções para as occupações particulares insalubres ou 
perigos,as; 5º, que seja ass·egurada uma protecção aos meno-
res de 16 a 18 annos, no que c9ncerne: a) a um dia maximo 
de trabalho; b) ao trabalho nocturno.; c) ao trabalho do 
domingo; d) a seu emprego em occupações par~icuJarmente 
insalubres ou perigosas. 

V - Regulamento do trabalho de mulheres: 

E' para desejar: 1 º, a) que as raparigas e mulheres de 
16 a 21 annos não trabafüem á n0<ite; b) que as raparigas 
e mulheres de mais de 21 annos não trabalhem á noite; 2º, 
que o trabalho effectivo não exceda de 11 horas por dia e 
que seja interroilllpido por descansos duma duração total 
de hora e meia pelo menos; 3º, que se admittam excepções 
para certas industrias; 4º, que se prev'ljam restricções para 
as occupações particularmente insalubres ou perigosas; 5º, 
que as parturientes não sejam admittidas, senão quatro sc-
mairns de·pois do parto. · 

VI - Meios de execução das disposíções adaptadas 
pela Conferencia: 

1 º, no caso de darem os gov,ernos seguimento aos tra-
balhos da · Conferencia, as disposições seguintes se recom-
mendam: a) a execução das me.didas tomadas em cada Es-
tado será fiscalizada por um numero sufficiente de func-
cionarios especialmente quaHficados, nomeados pelo Go-
verno do paiz e independentes, tanto dos patrões, coino dos 
O·perarios; b) os rela tortos ann-uaes desses funccionarios, 
publicados pelos governos dos diversos paizes, serão com-
municados por cada um delles aos outros Governos; - e) 
cada um desses Estados procederá, periodicamente e tanto 
quanto possiv~l, por uma fórrna semelhante, aos calculos 
estati-stic·os, em · relação ás questões visadas nas deliberações 
da Conf.erencia; d) os Estados particirpantes trocarão entre 
si os calculos estatishcos, bem como o texto das prescripções 
emititdas por via legislativa ou administrativa que .disse-
rem respeito ás questões visadas nas deliberações da Con-
ferenda. 

2.º E' para desejar que as deliberações dos Estados 
participantes se renovem, afim de que estes se communi-
quem reciprocamente as observações que ·-o seguimento 
dado ás deliberações da presente conferencia tiver sugge-
I'ido, afim de examinar a opportunidade de rnádifical-as e 
comrpletal-as. 

Os abaixo assignados submetterão estes votos a seus 
governos r·espectivos, sob a<s reservas e com as observações 
feitas nas se<Ssões de 27 e 28 de Março e reproduzidas nas 
actas d·esta.s sessões. 
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19 - Resultados da conferencia de Berlim - A conferen·cia ac 

rierlim não deu os resultados praticas que muitos esperavam . Suas 
lleliberações não foram ratiücadas nem adaptadas por qualquer ou-
tto modo p·elos pa1izes que nella tomaram parte. Para o estabeleci-
mento immediato da legislação internacional do trabalho essa ten-
tativa foi inteiramente frustrada. Mesmo o voto moderado dos re-
;;resentantes da Suissa, no sentido de se constituir um Departamento 
lnternaci.onal de estatistica e informações sobre o trabalho e reunião 
pcriodica da conferencia internacional dos Estados interess·ados 
nessa questã'O, nem isso foi conseguido. Os governos nunca puderam 
en lrar em accôrdo para a formação daquelle DepartameJ1to, que só 
29 annos depois, ao celebrar-se o ultimo Tratado da Paz, seria uma 
r.ealidade. 

Conferencias perfodicas tornaram-se tambem impossiveis. Só 
em 1905 se veiü a realizar em Berna a segunda conferencia officiai 
com o fim de estabelecer-se um ac·côrdo internacional sobre as prin-
cipaes questões do trabalho. 

Nlas se, quanto a resultados praticas immediatos, essa tentativa 
foi insuccedida, já o mesmo não se póde dizer quanto á influencia 
indirecta que ella exerceu no desenvolv:imento da legislação social 
dos diversos paizes. Os trabalhos e discussões da conferencia de 
Berlim puzeram em evidooda a identidade de interesses de quasi 
lodos os paizes em dar ·uma justa solução aos problemas do trabal!ho. 
Paizes, como a Italia, que ainda não p·ossuia m leis protectoras, affir-
mavam o proposito de, no mais breve tempo, dar impulso á legisla-
ção social. E o facto é que, nos tempos que se seguir·am a e.ssa 
conferencia, accentuou-se em todos os paizes da Europa a corrente 
de o.pinião favoravel á adopçãü de medidas de protecção aos traba-
lhadores, sendo logo discutidos e votados nos diversüs parlamento·s 
varios projectos de leis sociaes, que effi.cazmente concorreram para 
melhorar a situação dos operarias. 

20 - Iniciativas partifulares para criação d:e um Departamentu 
internacional do Trabalho - Durante o periodo que vae de 1890, 
Jata da primeira confere11cia interna cional, a 19.05, quando se 
reuniu a segunda, em Berna, o movimento favoravel á criação duma 
iegislaçãü internacional é dirigido pela iniciativa privada, quer de 
economistas e sociolo.gos enthusiastas dessa id·éa, quer de varias as-
sociações operarias nacionaes e internacionaes . Desilludidos da 
praticabilidade, ao menos immediata, de accôrdos directos ·entre os 
Eslad·os para constituição de um a:pparelho centralizador e coorde-
nador de informações e observações sobre os problemas do trabalho, 
r1arecia-lhes que a ignorancia das condições reaes dessas questões 
cm cada paiz fôra a causa principal do primeiro insuccesso verifi-
çado na Conferencia de Berlim. 

·A propagaüda para formação dess·e ·Departamento Internacional 
é, dahi por deante, o ponto de convergenda de todos os. esforços. A 
idéa não era, aHás, nova. A' Suiss·a coubera ainda nesse particular, 
a iniciativa. Na festa annual d:a soeiedde de Grütli, celebrada em 
Granges (Soleure), em 27 çle Junho de 1'88,6, foi votada a seguinte 
resolução: "Um orgão internaóonal sel'á criado sob a fórma de um 
Departamento. permanente que ficará em re1ação com os inspectores 
tlc fabricás dos Estados partici'}Jantes \') · que fixará a duração ma-
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xima do dia de trabalho, levando em conta a estatistica, os stocks de 
mercadorias e a pr·oductividatde do trabalho." 

Na conferencia de Berlim, foi a Suissa que tomou a si o pro-
jecto do Departamento Internaoional, fundamentando-o com o s·e-
guinte voto: "Deve ser prevista a criação de um orgão es'Pecial para . 
a centralizaçã.o dos dados estatísticos e execução das medidas prepa-
ratorias para as conferencias previstas no § 2º do programma." A 
proposta suissa importava na formação dum orgão permanente que 
serviss·e de laço ás diversas conferencias succ·e1ssivas. Mas a França 
c a lnglaterr·a, tendo-se opposto a adaptar qualquer medida que pu-
desse ser intenpretada como compromisso de execução ás· delibera-
ções da conferencia, foi rejeitad•a aquella pr·oposta e acceita a da 

· Allem:mha, que recommendava o desenvolvimento da inspecção do 
trabalho, o estabe•lecimento de estatisticas e a permuta entre os Es-
tados, dos relatorios e outros docum entos relativos ao trabalho . 

Da Suissa cleviia ainda partir um novo movimento decisivo para 
CÍ'iação dum centro internacional ele inrformações e estudos sobre a 
condição elos trabalhadores. O Arbeiterb1md, união geral elos opera-
rias suissos, fundada pelo famoso eennomista DECURTINS, em compa~ 
nhia de homens ºdo valor de CURTI, SCHERRER e GREULICH, acloptou, em 
1893, a resolução cl•e convocar representantes elas associações ope-
rarias ele todos os paizes, sem clistincção ele _côr política ou credo re-
ligioso, -para o estudo elas questões interessm1tes aos trabalhadores 
e especialmente do probl ema da legislação internadonal do traba-
:h0. A tentativa foi frustrada dessa vez, pela intr·ansigencia dos so-
c,iaHstas aUernã·es, sob o pretexto ele não se poderem reunir a re'Pre-
sen lantes de associações operari.as particlari•as de doutrinas diversas 
elas suas. 

21 - Congresso em Ziirich - Em 1897, porém, foi a tentativa 
renovada com pleno exito. O conseliho central da união suis1S•a con-
vocou os representm1les op·erarios ele todas- as co·rrentes, catholicos, 
protestantes, democratas, syn clicalistas e neutros. Os particulares 
podiam tomar parte ir:.divirclualrnente no congresso, mas sem di-
rn'iio de voto. Urna só condição se impun)ia para a admissão: "re-
conhecer que a intervenção do Esta.do em favor do operariado é 
justificada, necessaria, ul'gente; que essa intervenção deve ter prin-
cipalmente pôr fim immediato a reducção das horas de trabalho, a 
prohibição do trabalho nos domingos e a introducção na lei de 
disposições protectora.s esipeciaes ás rnulhere.s e crianças." 

Nesse congresso que se realiizou em Zürkh, em 1897, tornaram 
effectivamente parte delegados das diversas correntes trabalhistas 
da época. Os socialistas allernã·es frizr er am-se r epresentar por tres de 
seus mais eminentes vultos : BEBEL, LIEBKNECHT e VoLLMAR. Da In-
glaterra compm·eceram entre outros, HYNDEMAN, QuELCH e MAcno-
KALD; da Austria, ADLER e BIELHOLAIK; d.a Belgica, ANSEELE e VAN-
DERVELDE. Sómente as associações socialista·s franc'€ zas não toma-
ram parte n esse congresso. Compareceram, porém, p essoalmente, 
RAUL JAY, professor da Fa·culdarde de Dirreito de P•aris; CARLOS SA-
LOMON e CARBONNEL, ·director e se.cretario, respectivamente, do 
Museu Social de Paris; e FINANCE, chef.e de secção qo Departamento 
do Traba}ho francez. 

Foram este-s os principios acceirtos pelo Congresso de Zürich: 
descmzso dominical; interdicção do traballw iJldustrial aos menores 
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Je 15 annosj izm maximo de oito horas dial'ias para o trabartw dos 
adolescentes de 15 a 18 rumos; o estabe lecimento do dia legal appro-
ximado de oito horas para o trabalho dos adultos. Quanto ao traba-
lho das mu1heres: o dia de oito horas; descaiu.o obrigatoriO e remu-
nerado de oito semanas para as partiirientes; .salal'io igizal ao do 
lwmem; emd'im, a limitação ou mesmo o desapparecimento da indus-
tria domestica, sob todas as suas f órmas . Decretou o icongressü 
ainda a suppressão do trabalho 1wcturno para todos os operados 
(salvü para os homeiis, nas industrias cujas condições tachnicas 
lornem esse trabalho indi0spensavel), julgando necessarias dispo·si-
ções especiaes de pro<tecção aos tr·abalhadores em serviços insa-
lubres. 

Quanto ao desenvolvimento da legislação internacional· e cri.a-
ção dum deipartaiinento de estudos e informaçõe.s, materia em que 
liuham sido até então in:fructiferas as tentativ·as offidaes, as reso-
luçõ·es do congreos·so são as mais decisivas. São instados to elos os 
seus membros, particulares ou representantes de associações, a so-
licitarem dos !'espe.ctiv·os governos, pela imprensa e nos parlamen-

. los, a criação de um departamento internaci.onal de protecção aos 
trabalhadores, ao qual S·eriam dadas as seguintes funcções: a) col-
leccionar e editar todas as leis concernentes á prntecção operaria e 
ludo quanto a issü dissésse resp•eito, correspondendo -se com os de-
partamentos nacionaes j1á existente·s; b) essa publicação seria fe·Ha 
em tres línguas: aUemã, fra11ceza e ingleza, e na · lingua original, 
quando não fôsse uma de·ss·as ti'es ; c) publicar-se-ia ainda um reJa-
lorio annual sobre a acti vidade das autoridad·es administrativas e 
legislativas, em materia de protecção o·p ernria; d) claria informações 
e indicaria as obras a se rem consultadas; e) organizaria congressos 
para deliberarem sobre ó desenvolvimento da legislação prote.ctora 
elo trabalho. Previa ainda o Congre·s·so que, se tres Estados se ma-
nifestassem dispostos a adopfar a idéa de tal criação, fôsse o depar-
tamento internacional imnl'ediatamente fundado. P.ara levar a eff1eüo 
a organizaçã·o do Departamento Internacional foi nomeada uma com-
missão, composta da Mesa elo Congresso e do Sr. CunTI, com pode-
res para designar outros membros. # 

De pratico tambem nada resultou do Congr·esso de Zürich. Não 
fornm adop·tados em paiz algum os seus projectos de legisJ.ação in-
terna.cional, tão pouco se deu execução á sua inidativa quanto ao 
departamento internacional. Seus effeitos foram exclusiv·ame1üe de 
ordem moral, demonstrando pela cordialidade r·einante nas discus-
sões e quasi unanimi.dade colhida em seus v·arios votos, que a idéa 
de uma legislação productora de trabalho estava suf,ficientemente 
amadurecida n·a opinião geral dos pri-ndpaes paizes industriaes. Se-
ria simp~es quesfüo de tempo a sua t ·ealização. 

22 - Congresso de Bnzxellas - No mesmo anno de 1897 reuniu-
se em Brux·ella.s, ele 27 a 30 ele Setembro, um outro Congresso I11te1·-
nucional de . Legislação do Trabalho . Para elle foram conv1dados 
quantos. s·e interessavam, doutrinar,ia ou praticamente, por esse pro-
blema, ficando preliminarmente asse ntado que o fim da reunião era 
exclusivamente · a tr.oca de idéas e discussão das questões trabalhis-
tas, em g.eral . Nenhuma decisãü po·deria ser tomada, sendo o Con-
gresso n;ér::i r : união de .homens estudiosos ou experientes, que em 
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' commum debaterfam os arduos problemas da protecção ao op·e·rario 

.internacional. 
Na composição do Congresso estiveram r·epresentadas as diver-

sas es0olas ec-onomicas. Pelo liberalismo orthodoxo viam-se alll 
YVES GUYOT, JuI,ES FLEURY, RAFFALOVITCH e Luiz STRAUSS. Do lado 
dos interviencionistas, B-ouRGUIN, PAUL Pie, VERHAEGEN, -o Padre 
CASTELEIN, VARLEZ, VoN MAYR, BRENTANO, fIITZE, SCHMOLLER, O 
Darão DE BERLEPSCH, VON PHILIPOVITCH, HERKNER e SoMBART. 

As principaes questões alli Mentidas versaram sobre os seguin-
tes pontos: a) modificações soffri.das pela legislação protectora de 
cada paiz depois da conf.erencia de Berlim; b) protecção do·s opera-
dos maiores; e) medida e fórma duma possivel legislação interna-
cional; d) problemas da p·equena industri.a e das industrias insalu-
bres; e) inspecção do trabalho; e f) criação de um departamento in-
ternacional do trabalho. 

Quasi toda a discussão nesse congr•esso versou s·obre a conve-
niencia da intervenção do Es-tado nas questões do .trabalho, esgotan-
do-se nesse debate todos os conhecidos argumentos das duas escolas 
economicas adversarias. Mas, não só pelo numero, como pela auto-
ridade de seus ad eptos e ser.iedade da argumentação, dominaram na 
assembléa princi.pios. francamente favorav•eis á legislação do traba-
lho . Quanto ao departamento internadonal, quasi toclo's concorda-
ram em que nada se dev·e'I'ia esperar da acção official dos varias 
governos, cumprindo antes appellar parn a iniciativa privada. Com-
rndo, nes.se, como nos demais assumptos, n enhuma decisão tomou 
o Congresso, que segundo suas bases, era uma simples reunfão de 
estudos. 

Findos os trabalhos, foi designada uma commissão composta 
ele tres membros, o Duque d'URSEL e professores BRANTS e MAHAIM, 
para procurar os meios de dar exeoução ás medidas estudadas, en-
trando em relação com a commissão permanente nomeada p elo Con-
gressq de Züriçh. Essa commissão organiz,ou, depois de successivas 
reuniões um projecto de organizaçã.() de um instituto internaeional 
de legislação elo trabalho, formado de delegados particulares dos 
div.ers•os paizes, sendo lambem oonvidados os governos para clesigna-
r·em delegados seus. Seria, no dizer ·de BRANTS, um instituto scien-
ufico, tendo uma dupla missão d·e inquerito ·e pesquizas, destinado 
a estabelecer rel·ações, sobre esse importante assumpto, entre os di-
v.ersos grupos de estudos, contribuindo para o adeantamento e se-
gurança das soluções dmllrinarias e praticas . 

Antes mesmo de appesentar seu projccto á approvação da nova 
confe.pencia, que se contava pudess·e s·er reunida em 1898, na Belgica, 
procurou a cornmissão belga realizar immediatamente um dos fins 
que lhe havioam sido comrnettidos: a publicação das leis operarias 
d·os varias paizes. O Gov·erno belga attendeu promptamente ao pe-
dido que nesse sentido lhe foi f.eito p.or aquella commissão, en-carre-
gand9-se o Dep·artamento do Trnbalho, sob a direcção de MoRis-
SEAUX, da publicação de um Annuario de legislação do trabalho, que, 
desde 189~,_ vem reunindo, traduzidas e annotadas as leis nperarias 
belgas e extrangeiras. Essa publicaçâü que é hoje uma preciosa fonte 
de informações p·ara o estudo comparado das diversas legislações 
do trabalho, vinha s.endo feita regularmente até antes da guerra. 

· Em fins ele 1'898. o projecto do Instituto Internaci-Onal era re-
mettido ao grupo dos "Sozia.Ipolitiker'', allenl.ães. Em uma reunião 



realizada em Berlim, a 3 de Maio de 1890, sob a presidencia do 
Barão de BERLEPSCR, e nfl. qual se encontravam setenta representan-· 
les das principaes correntes econ<omicas e politicas daqucUe paiz, 
foi o projecto apiprovado e acC'eito, com ligeiras modific·ações. 

23 - Congresso de Paris - Em 1900, durante a exposição uni-
' versal, reuniram-se em Paris diversos congressos internaciona-es. 

Era natural que os parti•dar0i:os e propagandistas da legislação pro-
tectora do trabalho se aproveitassem da op.portunidade para a rea-
lização de um nov·o congr.esso que continuas·s·e os estudos das 
l'euniões anteir>iror·es, de Zürkh e Bruxellas . 

Nesse anno, ao discutir-se na Camara franceza o orçamento da 
industria e C·Ommercio, apr-esentara o Deputado EuGENIO LAMOTTE, 
gra•nde industrial do nort•e, um requerimento em que · se conv1·dava o 
Gove-rno a entr.ar em negociações com os demais Esta.elos para en-
viarem de1'egados a uma conf•erencía encarr.egada de resolver, por 
accôrdo internadonal, o prohlema do trabalho nocturno. Mas, a 
esse tempo, já o-s conhecidos e•conomistas RAUL JAY e CAuw:E:s havi·ari:1 
levantado a i·déa d.a_ reunião de um ·congresso, nos moldes do de 
BruxeHas, contando com a adhe•são immediata d!e innumeras asso-
ciações e indiv·idualidades de maior destaque, tanto 110 paiz como 
;10 extrangdro. 

O programma desse congresso comportava as seguintes ques-
lões: limítaçã·o do dia de trabalho, inte·rdicção do trabalho nocturno, 
inspecção d.o trabalho e a união internacional para protecçã•o dos 
Lrabalhado-r>es. Exrplic·ando os füns da re1mião projedada, diziam os 
seus or-ganiza-dores: "Não se quer submetter a uma nova di·scussão 
contradictoria o principio da intervenção da lei no contracto de 
Lmbalho. E' um c:J.ebate que o Congresso de Bruxellas parece haver 
esgotado . Melhor que raciocínios abstractos, o conhecfanento e a 
·comparação d.as experiencias tentadas e dos resultados obüdos, mo-s-

. trarão como os obstaculos podem ser transpostos, as apprehen-
~ões a.calma.das. " J;).e seus a.dh>eTehtes, o congresso exigi-a: apenas uma 
condição: acceitar.erm o pfüncipio da protecção legal elos trabalha-
dores. Como no Congresso de Bruxellas, nenhum voto seria emitti-
do, salvo s-obre questões de ord·em interna e r·egulamento . Poderia, 
entr·etanto, a mres•a subm etter ao congr•es·so os votos que lhe pareces-
sem conformes aos sentimentos ge·raes da ass-embléa. 

Abriu-se o congre-sso n:a sé de do Museu Social, em 25 de Julho 
de 1900, sob a pr-esidencia de MILLERA1ND, então. Ministro do Traba-
lho. Inauguran•do O·S trabalhos, fez CAuw:E:s, Presidente da com mis-
são organizadora, uma beUa exposição dos fins do congresso. A le-
gislaçã0 socia l, obs.e·rv:av.a eHe, é uma das man:ifestações que mais 
honram á civ:iliz·ação contem:poranrea; porque denota o cuidado de 
melhorar a sorte daqueHes qure, por seu tr-abalho, c riam to-dos os ele-
mentos de bem-e-star e r·eaJ.izam tanta:s maravilhas de força e de bel-
.leza. Uni movimento tão g,eral tem profundas causas economicas e 
sociaes; é a conse:quencia racional do reg.imen industrial moderno. 
Aos olhos d.a maior parte, a idéa anti.iw do frabalho mercadoria· e do 
contracto de trabafüo absolutamente livre que della decorre, é uma 
i·déa barbara. Dahi nasc.eram, ele um lado, os syndicatos e as frade 
1.mions; e, de outr·o Ia-elo, a legislação op.eraria, sem que haja antago-
nirnw nem contradicção entre esses dous meios de luta contra · as 
fatalidades ec-onomi,cas. A di.fficuldade do problema está em não pre-
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judicar a força productora do paiz .e não ultrapassar os limites eia 
elasticidade da producção. Só o methodo de observação pód·e for-
necer imlicações precisas. Graças a ellie se tornam pos·siveis enten-
dimentos i·nternadonaes, que ele nenhum modo 'implicam a unifiea-
ção das leis nacionaes. ,As diversi·dades ten.dem por si mesmo a 
d'esappar·ecer. Gompr.ehenderam -o's p-artirdarios da regulamentação 
que duas cousas eram summari.amente importantes: a troca .de pon-
tos de vista e o p1.,eiparo da o•p.'Íniã-o publie.a. Pm· isso era in.suffü-
cicnte a periodici.dade dos ~ congressos . Era necessario a criação 
ele uniões permanentes . O conhecimento aprofundçi.do elas leis pro-
tectoras e de seus resultados, presu.ppõe a troca de docum1entos, in-
formações attentas e cuidadosas. Um departamento não official te-
ria a vantagem de s·er mecanismo mais agil e simpies, preparando o 
caminho para o departamento publico. "No momento, conclui'a CAu-
wÉs, o essencial ' não · é fazer o gra11de e o optirno; é não nos separar-
mos sem ter, p'0r uma ou outra fórma, criado um laço permanente en-
tre os que desejam cooperar com espírito de continuidade para o 
conhecimento e progresso da legisiação protectora do trabalho. " 

Fallou ·em seguida MILLERAND, diz·e·ndo sentir-:se não só como 
::Vlinistro, mas corm homem e corno politico, profundamente feliz por 
ver triumphar idiéas, a cuJo successo consagrara tudo que tinha ·em 
forças .e e.nergia . A s1eu vêr, era essencial e urgente a creação de um 
departamento formado de elementos particulares . Os governos têm 
que .se lff'eoccupar com a pepercussão que a solução do problema 
~ocial párde e dev.e ter, não sóme•nte sob o proprio ponto de v;ista 
das questões que r·esolvem, mari,s ainda sob o ponto de vista dos in-
teresses gerae's, que se acham ;gob sua guarda. Um departamento par-
ticular não tem essas pPeoccupaçõéos, desd•e que não lhe cabem taes 
responsabilidades . Verda·de é que e11e não póde agir senão 'Pela 
1Jersuasã.o; mas vivemos em uma época em que os poderes publicos, 
qualquer· que ~eJa a fórma de governo, obedecem em definitivo, -
e mais .do que g·er.alme·nte se pe·nsa - á opi,nião . Portanto, o essen-
cial é fazer a· opinião." • 

Definem ess.es dous d~'scur.sos .a orientação do Congresso de 
Paris. Todas as theses incluídas em sua ordem do dia foram ampla-
mente discutidas . Não podendo ser submeUida a votos cada uma das 
proposições defondi;da•s p eJos diversos · relatores .e oradore·s, resumia 
o 'Presidente, i;to fim dos debates, a opinião dominante no congresso 
~obre ag:ueHa:s que·stõe's . Es,se J'etros1pecto hi·storico é de todo inte-
resse, por mo.s.trar a evolução d·as idéas quanto ás medidas de pro-
tecção a0;s trabalhador>es. Cada uma dessas r·euniões internacion·aes 
assignal-a um progresso na opinião geral, ac1ceitando novas amplia-
ções áquellas regras ,protectoras . 

Quanto ao dia ele tr·abal-hto, cons tatou o P!'esidente que a quas1 
unanimidade era favorav·el ao dia de onz.e horas. com a reducção a 
dez horas em um prazo não muito longo. Em r elação ao trabalho no-
Gturno, verificava-se que a assembléa era unanime em affirmar seu 
v·oto no sentklo de ver trabalhar energica e immediatamente para a 
suppressão daquelle trabalho, sa,Jvo nas usinas de trabalho continuo. 
No tocante á insp·ecÇão, estavaní todos a·ccordes em reiconhecer a ne-
cessidade de reforçar as penalidades, de augmentar o numero dos in-
spectores e inspectoras, dando entrada n esse corpo de fiscali:zação 
aos open~rio ~ . quer lhes facilitando o concurso de admissão, quer fa-
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zendo-os nomear pelos syndicatos. Reclamava-se, aJ-ém disso, a -::r.ia-
ç.ãü de ins.pectores-medicos. . 

A pa.rte relativa á criação de uma associação internacional para 
protecção aos trabalhador.es, era innegavelmente a mais importante 
do congresso. No Congresso de Zürich a idéa v.encedora fôr.a a cria-
ção de um organismo o·ffücial. Em Brux·ellas, prevalecera a idéa de 
formar-s·e uma associação 'P'rivada, .chegando-se a nomear uma com-
missão para · elaborar as bases d!esse instituto . Coube a MAHAIM, um 
rlos membros d·essa ·commissão, relatar a thes·e no Congress·o de 
Paris. 

Começa o professor MAHAIM expondo os fins e os prin°::ipios 
que guiaram a commissão na elaboração dos estatutos. Nunca a ne-
cessidade d essa união fôra maiis vivamente sentida. A antiga inter-
naciü"nal dos trabalhad.oPes correspondia a uma necessidad.e de.ss·e 
genero; mas era uma organ.iz.ação· de combate d•e uma elas.se social. 
A que se pro·curava fundar se.ria unicamente uma instituição social 
aberta a todas as clas·ses, de utilidade para o homem de estudo e 
para o legislador. Soem· .duviida, podem as leis sociaes ser puramente 
naciona•e-s; mas os que querem o prog1'esso dessas leis não pod.em 
abstrahir do ponto de vista int ernacional. A objecção da concorren-
cia internacio.nal, longe de p erder importancia adquire cada dh 
maior vaior; a medida que, as r•elações internacionaes se tornam mai!> 
estreitas, todas as i·ndustrias, umas após outras, se sentem a1Tlcaçada~ 
pela coincorrencia extrangeira. Só se póde r esponder a isso com ar-
gumentos .a·e facto. E' ne oess•ario, mesmo quando se trata de umh 
lei nacional "invocar argumentos irrecusaveis, não sómente a pro-
posito de urna disposição -l egal, co.mo quanto .á sua applicação". A 
associação realizaria esse :fim pelas publicações do Departamento 
Internacional e por seu escriiptorio de informaçõe.~. Trabalharia 
pel& concordancia das diversas .legislações nacionaes e peio· preparo 
dos futuros congresso:,, e .conferencias diplomati~as. 

Após á J.eitun dos .estatutos, ,propoz o Barão DE BERLEPSCH a 
acceitação em bloco daquella•s bases, indicando ,para constituir a 
comrnissão internacion ?l provisorioa .de .constih1ição da associação, 
os segui:otes nomes: ScHERRER, Presidente; MAHAIM, sefr~tario ge-
ral; CAUVES, TONIOLO, PHILIPOVICH e BERLEPSCH, membros . Essa 
pr o!Josta foi acceita por unanirniclad·e . 

. Só houve uma voz .di•scordante entre as. reciprocas cong:-atula-
çC..es dos membros do cong1·es<>C. pel::. fehz c0nclusão de seus traba-
lhos: foi a do socialista CHAMPY. Os estatutos d.a associação pre-
viam a representação da Santa Sé naquella organização internacional. 
!l'IAHAIM :explicara que essa providencia attendia á nece·ssidade d+3 
garantir o succes.w da tent0ativa. Mas· essa razão não satisfez a:o ;Je-
legado so'CiaHsta, que considerava a representação da Santa Sé .::on-
traria a todas as iMas de emanci'Paçã.o. Respondeu-lhe o professor· 
JAY, ·dizendo que, .embora catholico _conve ncido, nunca lhe passara 
pda mente, porque i-ss.o lhe repugnava á consciencia, ~eguir ·Caminho· 
disfarçado .para obter uma manifestação confes<.ional de homens 
que não partilhavam de suas .convicções . Aliá<;, os estatutos haviam 
sido .elaborados e estudados na Belgica. na Allemanha e na França, 
por commissões onde os .catholicos estavam em minoria . A situação 
reconh ecida ú Santa Sé nãc,; era differente d:,;s attrihuidas ás demais 
potencias. Não .se tratava de fazer uma manifestação cathoJica, mas 
de não permittit uma manifestaçã·o anti-catholica. · 
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Esrn foi uma ligeira div·ergencia que não perturbou a harmonia 
dos trabalhos. Os estatutos da futura associ1ação foram acceitos por 
unanimidade, menos um voto . Estava criada a organização que, du-
rante ·<lezenove annos. haveria de constituir um e-entro .p.er•manente 
e · in·cansavel de trabalhos e iniciativas para a mat.s larga ap,plicação 
das medi-das de protecção aos tr.ab'albadores de todas as naçÕ·:')S. 

24 - A Assoei.ação Internac ional para protecção legal dos tra-
balliadores - A Associação Internacional para protecção dos traba-
lhadores (1) constítui.da definitivamente em 1901, p ela assembléa 

(1) ,Contin u.an do a ser a associa,ção um dos elem entos mais effica ze.s para 
a internacl·O:r.ali zí!.ção das l ei1s 01p•e.r1a1r ia1s , a1qui rept:O'duzinnos os seus estatu:to1s, 
::azend·o votos pam q.u e, n o mai.s breve tempo, se cri e e dlesenvo.Jva uma secção 
brasileira: 

ESTA'f'iTl'OS 

A r t. 1. 0 E' fGrnrncl;t uma associação intern•a.cional pa.ra a '!)rotecção lega l 
dos traba;ha·c1or es . A s0Jr• fia a~sr.c1.ação é na Su issa . 

A.ri'. 2. 0 ·Es<a assncie.ção tem :p·o,r fim: ·1°, ser'v·iT d.e J.aço entre os que. n os 
difl[erentes paiz1e.s indusitr iaes, co.ntüdieram necesisari.a a leg·isla:~ ão prutectora 
elos tra.'halhaidol'es; 2°, or.gan izar um departamento internwiona l do tra]:>ltlli.O, 
que tevâ por 1nissão pubH0a.r em francez, e1n aHe·mão e e1n i.ng l ez, um rep-0si -
tor>o peri crdico d.a !·ezi.slac;ão <:lo trabafüo em todos os paizes, ou prestar seu 
concurso .a uma puibHcação dies,se gener:o. Eiss,e rep-0sitorio coni:pt~llfmderá: a) 
texito vu resun10 de toda,s as leis, regula.m.ento.s e i·nstrucções em vLgor, relwti-
YOS â protecção do.s operarias, em ger,al, e esrpecia1lmente a;o tnahalho das crian-
ça• elas m ulher"elS·, â limitação das h oras d·e traibalho dos operarins masculinos e 
adultos. ao desc.an-sq d·ominicial, aos d escansos periodi.c1os e ·ás i·ndu.strias pe-rigo-
.,;a•; ,b ) uma. exipos·içã-o hi.storica r elaitiva a essas leis e regul!a.rnentos ; e) o re-
s umo ·ilo.s r elatorios offic iaes concRrnentes â in terpretaçãio e execuçiw dessas 
lei·s e i·nstrucçõ·es : 3°. fa;oilitar o estudo d:'L legislação d•o traiba,füo n e>s di-ver.sos 
paize.s e em parUc.u lar forn ecer aos m embros da associação infor.rnaQões sobre 
as IJe,gislaçõe·s e•m vi.gor e sua ruprplicaçã·o nos cUversos !Estaldos; 4.0 , favorecer 
J>elo prepa ro d e m em or ias ou por outro fõrma, o _estudo da questão oa concor-
rlancin. Uias diversas legislações p1rote1ctora·s d10.s o.pe:rari o.s, ben1 cmno -0 duma 
esta.tie tica. i.ntern adona1 do t r aba1'ho; 5°, ,p·r'o:Vncar a r euniã;o dos congr~s·sos in -
te 1·n~ ·ci6naes ~l,e legisJa.ç•ão do tta·bal.ho . 

. IArt. 3: 0 A associaçã,o se com't)ãe d1e todas as pessoas e das sodedade• 
(além d•as secç.ões nacio,nrues) ·qu e a;d•hiram a.o ·fim da associ•açã,o, tal eomo -é 

·:nd.icaido no•s arts . 11° e '2° e q ue co111tri1buan1 com corm uma quota aJllnnail a.e 10 
francos. 

Art. 4. 0 Todo .membro qwe no fim d e nm an.no tilV'er n eg!i.genciaxlo ou r e-
Cc1s:i.d10 o pagam-ento d·e suà quota, ser!â con.sid•era!do como demi•tti-do. 

ATt. 5. 0 .Os mem'bros têm diore'to oá ·s v ·ulbli.cac.õ,es eventuaes da ª"'~o·c iação. 
Têm , como OB m e-rnfbro..s das i:::ecçõe.s na1o;onaes, di.reito a receiber g-rattu ita.m ente 
<lo D Ap·a rtamento ele Ln,forma.ções. qwe podem ser institu \do e d;i accôrdo com o 
;:e11 regula m ento especia l, as i·n cl ica.ç ões que e-n-tram na comipetencia <lesse de-
,pa.rtamento. 

Art. 6. 0 A associação é di-rj,gi•da. por um.a comimissão· composta de membro>~ 
per·tencentes aos div-eT.sos· Estados a;dmittidos a ter neHa um,a r e·pT·esentação . 

A rt. 7. 0 Toclo E·sta•do sel'â r el]J.re·sentaido no '"ei-o d.a coro1m i·ssão por seis m em-
IJ.ro.s, desde que c incoenta de seus c idadãos tiiverem a:d:h erMo â assoc iaç.ão. 
Além cfoe15.e numero, cada grupo novo ·de clnco·enta ·a;dherentes, daiiâ dire.ito a um 
lNrnr a mais, sem que o _,num~r<o total de m em·bros da. c01nmi·ssã.o d·o m esmo 
Esl.ado possft (lxced\'lr de d~z , Ü\S go;\nern os se rão c01wida;dos a destgina<r, cad.R · 
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de Basiléa, tem um fim duplo: primeiro, o estudo comparado . das 
leis dos diversos paízes reunindo os documentos necessarios á sua 
exacta comprehensão; e, segun·do, a odentação da opinião publica, 

um, um. delega do, que te:rlá no seio da commissão os mesmos direito·s que os 
ontros m embros. 

Art. 8. 0 A duracão ·do mamc1ato dos membros da commissão não é 
Hmitada e esta commi-ssão se r ecruta por coopta,ção. ,!;., eleição de novos mem-
bros da commi-ssão em substi>tuição dos m embros demitUdos ou mortos far-se-ha 
so'b proposta dos nrembiros perte·ncente;s, respectivamente, aos Estados, com 
direi1to a r epresentantes. A vota.ç,ãio r eali2la-se por eSICrutinio secreto, em uma 
l'euniã-0 da co'lnriniissão, cuja ~ cunvocação conterá a iud1i·caçã:o elos canididato5 
a,p:-esentrudos. Os m•embros iqure não ass istirrem a essa ·reu·nião poderão envia~· 

ao P r esidente seu voto em env·olucro lla,cra!do. 
tArt. 9. 0 A commissão é: comrpetenbe prura t•oma,r todas a·s resolurções -neceS·· 

;;arias á rea.J.ilmção dos fins da associação. Elia se reune em assembloéa geral 
pelo menos uma vez em ca•da dous annos. :Pôdie a russ:emibl1éa ·s3r convocalcla pelG 
dey·artamento, ca:aa vez 1que este o ju.lgar necessario ou quaiid10 1'5 m embros ela 
commissão, -pelo menos, o s olfoitarem. A escoHiia d-o log·ar da neunião ·re.sulta!1á 
da consulta por es·criipto a tod'o•s os membr.o•s c'La con'llmissão 'feita· pel secr·eüi1'\o 
geral, nos pnazos fixad•os pelo ·departrumento. 

'Art. 10. \A' commissão ele:g·er.á d!e seu seio, por· dons a.n11os, um eleparla-
mento com]'osto de um P.resi'clente, de um V'ice"Preo;i-clente e de um Se·c?'btario 
ger.al. A co~n.m.:.s.são nOJnea:riá. i,gualuTueil•te o thesoqreiro da associação. 

L~rt .' 11. O q.eprurmm ento tem por mirssão tomar as medi:clas necessarias 
para a execução dias r esoluçves dra com missão. Elle gere os f undos da associação. 
Faz ·cada ano um rela1orio á co111.a111i.s•são solbire sua ·gestão e o.p81raç:,ões . Nomeia 
os e1nprega'clos e outrrus p.ess'oas necessarias ao serv'iço da a~;mc iação. Põe-se 
f·m relações, em toldos os F e taJdos in1dust.ri,a1es, com especiruliscas e homens com-
petentes, d>Sposto-s a :l'ornecer i.n form1ruçõe•s ;wbre as .Jei do tra,balho e ' sua ª 'P1l'li-
cação. Essas p·essoa•s 1)ücl1ei·ão l\eceher o titulo de correepo,n:clente _da asso-
c : a~ão . 

• '\;rt . 1:2'. O secr·etario g.er al tem a diracção ela cori'espond.encia da associa-
ção, da commissão e d-o -a.ep:artamiento, bem como das pulbl~cações e doe serviços . 
ele informações. 

Vut. 113. .) thesoure iro r ecebb as •QUO\Las e tem a gual"da dos fundos . Não 
faz pagaimenbos senão m ediante o viste d<:> P11es1den.te. 

cArt. 14. Uana secção n acional da asso·ciruçãJo p.oâenâ fo rma.r-se em qual-
q~1 .er ,paiz, sob condição ele cl>ntar pelo menos ci•1wioen•ta pessoas e de pagar á 
cruix•a da asso·ciação um~ contri,buição a01111Ual mlnim·a d1e 1. 000 franco . Os 
estrututos d.;rrna secção a.everãO ser approv.rudos pela Commissã:o. Cada secção 
terá o direito ã1e prover as vagrus <1ne se 1Yrod1uzil1em entre os representa-ntes d·o 
su paiz n o seio da 'Commi.ssã<0 . A r e];>resenüição duma secção naciona>l no seio 
da Com1mi ssão é p.rO!])o.rcional ao nu•m ero el e seus membros e ao total de sua 
contribuição annual. Ca:cla secção tem o dine ito de ·delega r seis membros para a 
Commis.são. Para a •s s..ecções a.e m a-is ele 50 membros cac1a gru·po novo -de •50 
rudherentes diá direito a um loga1· a mais. TO'davia o numero total de delegados 
a~ utna mesma secção não deve passar de -dez e ·o nünlmo da quota annual será, 
para sete delegados, dre 'l .'1•215 francas, pa ra oito -delegados, de 1. 2-5 0, para 
nove del egados, d·e l -.1375 'f'l"anco1s e paira ·dez d~lega·dos, de 1 :500 fra-ncO'S.- Ella 
tén o .füreH-o . de receber 100 CX'E>J.n,p]ares '&as publ'icacões a lém disso ·tantos exem-
p]ares, quantos lhe forem neicessar.i1os, a um preço uniforme e i.nferior a 10 
francos, determinado 'cada anno pelo de;par.tamen·to. Pzyderá este; além disto , · 

<l·eter-minar o prero ' a ser pago 1pelos m embir·os que não recebe;,em senão o boletim 
e o .relatorio annual . 

.Art . 15. 'Os presente,,; estatutos nã.o poderão s:er l'ev istos, no todo ou em 
parte; senão em uma russembléa da Com1rni.ssão, po1· mai·oTia ele dou•s terços de 
votos dos m embro? prese 11t~s . \' quandq a p1>apostf!- dç . rev.isãq ti·ver · 13ido ;ru;erta 
J1il conyp~;i.cão, 
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demonstrand·o a importancia e opportunidade das medidas prote-
ctoras do trabalho. Para r·ealizar esse duplo fim, a ass-ociação se 
formaria de secções nacionaes de cada paiz, reunindo-se os delega -
dos d-essas associações em assembléas interna.cionaes, e· mantendo 
um departamento internacional cuja principal funcção seria a pub1'i-
cação das leis e .documentos relativos ao trabalho . 

Cada urna dessas instituições seria destina·da .a uma ordem espe-
cial de estudos e proJ)aganda. O Departamento tinha, como continúa 
a ter, por principal obj.ectivo, observa BRANTS, reunir e publicar 
tlocurnentos e fornecer informações . . E' por sua natureza uma cria-
ção de ordem scientifica . Emquanto a associação tem por fim obter 
a conco·rdancia e melhora internacional da legislação, só se preoccupa 
o departamento com fazer inqueritos, publical-os, .fornecer docu-
mentos aos membros da associação. São duas rodas diversas do 
mesmo ap·parelho: uma discute, vota e a·ctúa, a seu modo; outra 
pesquiza, estuda e documenta. 

A associação que, segundo se vê dos estatutos, tem séde na 
Suissa, realizou, a partir de 1901, assemb1éas successivas, estudando 
os pontos ,principaes da regulamentação do trabalho . A primeira 
assembléa realizou-se em BasHéa (27 e 28 de Setembro de 1901), com 
a presença de delegados de sete secções ou grupos nacionaes: 
Allemanha, Austria, Belg.ica, França, Italia, Hollai1da e Suissa. Os 
quatro ultimas paizes haviam mandad0 delegados offi>Ciaes. Ao todo, 
haviam ·comparecido 37 delegados entre os quaes se notavam figuras 
de .maior 1~ ealce entre os economistas, como o professor tuJo BREN-
TANO, Barão . DE BERLEPSCH, prof·essor E . VON PHILIPPOVICH, ARTHUR 
FoNTAINE, director dá departamento do trabalho da França; .profes-
sor HAUL JAY, Coronel FREY e profess.ores MAHAIM ·e BRANTS. 

As assemblréas s.eiguintes se reunfram, successivamente, em Colo-
nia (1902), Basiléa (1'904), Genebra (1906), Lucerna . (1909), Lugano 
(1910), Zürich - (1912) _e Berna (1914). Na ordem do dia dessas 
reuniões figuraram questões praticas das mais im,portantes, todas 
convenientemente documentadas, quanto ás condições particulares 
dos problemas do trabalho nos principa·es paizes industriaes. Davam-
se assim aos governos os neces·sarios elementos para a solução legis-
lativa desses problemas. Entre as materias que foram objecto de 
cstud-o especiai, fi.gurararn: a r·egulamentação do emprego de vene-
nos· industrfaes, especia1mente dos compostos de chumbo; o tra-
ba.Jho nocturno dos menores; dia maximo de trabalho de dez horas 
para mulheres e menores; regulamentação do trabalho d·os adultos; · 
trabalho em 1domicilio; juntas para fixação do salario; e seguros 
opera:ilios. 

Antrs da guerra as secçõb nacionaes da associação eram em 
numero de quinze, estabelecidas em ·Cada um dos seguintes paizes : 
França, Alle.manha,,Argentina, Austria, Belgica, Dinamarca, Hespanha, 
Hollan d a, Inglaterra, Hungria, ItaJ.ia, Noruega, Suecia, Suissa e Esta-
dos Unidos. Cada uma dessas secções dev-e contar pelo menos 50 adhe-
rentes, podendo adaptar programmas de acção que attenda ás pecu-
liaridades do _paiz, uma vez ·que não contrariem o objectivo geral da 
associação. Dentre as varias secções nacionaes, destac-ou-se, desde 
o começ0, a aJ.lemã (Gesellschaft, für Soziale Reform), pelo extraor-

' dinario movimento de sua propaganda e estudos. Para verificar ·o 
valor dos trabalhos de~~es ~rupoii nacipnae:;~ pa1>tfl cttar .ps n9m~~ 
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dos seus primeiros directores: Barão DE BERLEPSCH (Allemanha), 
GERARDO CoREMAN (Belg:ka)' prof . V1oN PHILIPOVICH (Austrfa)' 
prof. CAuwts (França) , prof. ToNIOLo (Italia),. Coronel FREY 
(Suissa) e KERDYK (Hollanda) . 

Pód·e-se dizer, com justiça, que a Associação Internacional para 
protecção legal dos trabalhadores produziu todos os resultados espe-
rados por seus organizadores. A' sua ten az e intelligente propagap-
da se dev·em não só um notavel ·desenvolvimento, em todos os paÍzes 
industriaes, de leis protectoras do trabalho, c'omo a idéa, generali-
zada boje, da necessidade da interm1cionalização dum certo numero 
daqu ellas medidas capazes de assegurar ao op·erariado um min1mo 
de conforto mterial e de educaçã-o social. Ao lado de outras aggre-
miações internacionaes, como a Associação para a lizta contra o 
desemprego e a Commissão 'permanente dos segizros · sociaes, .con-
seguiu aquella instituição convencer aos governos e homens repre-
sentativos de todas as classes sociaes de que a prdensão dos traba-
lhadores á elevação de seu "standard of living" repousa nos mais 
elementares princi>pios de justiça. 

A obra da Associação d~ve ser examinada : a) nos trabalhos de 
:;eu Departamento Internacional; b) no preparo de certos tratados 
bilateraes ,e multilateraes celebrados entre varios paiz·es para reci-
proca protecção de s-eus trabalhadores; e c) nas consequen cias das 
conferencias officiaes de Berna, · em 1905 e 1906, por ella promo-
vidas. 

25 - Departamento Internacional do Trabalho ~ O Departa-
mento Internacional é sobretudo um instrumento de trabalho, por · 
meio de estatísticas e inqueritos, encarregando-se da formidav·el ta-
refa de documentar os innumeros pro,bl,emas trabaUíistas a serem 
estudados, quer pelos governos ou confer·encias of.ficiaes, quer pelas 
assembMas geraes .da propria associação ou por seus membros. A 
primeira difficulclade a res·olver foi a publicação das leis operarias 
<los diversos paizes. Cakulou-se, em 1901, que uma collecção com-
pleta dessa legislação traduzida custaria á associação mais de du-
zentos mil francos, o qu-e exigiria uma despeza muito superior a 
seus recursos. Preferiu ella ·entrar ·em accôrdo com o Governo belga, 
auxilia,ndo a publicação que este vinha fazendo, desde 1897, de um 
annuario de legislação do trabalho. O Departamento Internacional 
publicaria um boletim em tr·es línguas, franceza, ingleza e a.Uemã, 
indicando os títulos e objecto das leis protectoras do trabalho, qne 
fôssem apparecendo, ·com indicação das fontes çmde se encontrassem 
os respectivos textos . A essa docum·entação se accrescentaria um 
summario dos traba1hos parlamentares sobre protecção do trabalho, 
as resoluções dos congressos naciona es ou intetnacionaes e especial'-
mente dos congr.essos cor.porativos, e uma bibliogi;aphia precisa das 
publicações of.fi.ciaes ou particulares sobre aquellas questões. 

ü Departame,nto tem séde, como a Associação, em Basi)éa. Des-
de sua cri ação é dirgido pelo professor STEPHAN BAUER, da Univer-
sidade dessa cidade. Sua actividade tem sido infatigavel e ininter-
rupta, mesmo durante os d~fficeis annos da guerr.a, pubHcando re-
gularmentt> o boletim, que constitue uma das mais notaveis e ricas 
font.es de informações soJm~ os prohlema1; da r~gµlamentiição. do • 
ir;,tb ftlho . · ··· 
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26 -· Tratados ·de trabalho - Os tratados de trabalho éonsti-

tuem um dos fructos da actividade da Assoei.ação Internacional para 
protecção legal dos trabalhadores. Para que ·os governos che·gassem 
a celebral-os, foi necessario que profunda transformação se oper.asse 
na mentalidade das classes dirigentes dos paizes mais adea'Iltados. 
E para isso grandemente concorreram os esforços daquella associa-
ção, quer pela repercussão dos trabalhos e conclusões de suas 
assembléas geraes, quer pela influencia directa de suas secções na-
cionae~. 

·Esses tratados são de duas ordens, biJateraes e multi-<lateraes. 
Destes, antes da organização internacional do trabalho· in15titui-da pelo 
Tratado de Versalhe11, so dous casos houv·e: as convenções de Berna, 
de 1905 e 1906 e pro~·ectos de convençfo de 1913, que adeante exa-
minar:e•mos. Da primeira ordem, pactos bilateraes, o primeiro- em 
<lata foi o tratado franco-italiano de. 15 de Abril de 1904, completado 
por arranjos posteriores de 20 de .Janeiro e 9 de Junho d·e 1905, e 
15 de Junho de 191 O, sobre caixas economicas, accidentes e pro-
tecção aos trabalhadores menor·es, e pelo r·e-gulamento d~ 1º de De-
zembro de 1908 . 

Já vimos em outra· parte deste estudo as providencias tomadas 
por essas convenções quanto á protecção dos menores. As outras 

• disposições mais importantes são as seguintes: Cada gov·e-rno se 
obrigava a adherir a toda ·conferencia internadonal do trabalho em 
(iue o outro tomasse parte. Compromettia-se a itaiia a organizar um 
serviço de inspecção do traba.J.bo que offerecess·e as mesmas garan-
Lias do serviço francez, manifestando ainda o governo italiano a 
intenção de reduzir prog!·essivamente o trabalho das mulheres .- nas 
fabricas. Cada paiz se r·es·ervava o direito de denunciar a convenção 
se · a legislação relativa ao trabalho das mulheres e crianças 
não fôsse respei.tada pelo outro, por tolerancia contraria ao espírito 
ela lei ou por falta de ins·pecção, ou se o Iegís.Jador viésse naque.Jles 
pontos a diminuir as .garantias concedidas ao trabalhador. Não póde 
passar despercebida a importancia dessas convenções, pelas quaes 
duas nações acceitan;tm uma certa limitaÇão de sua soberania e in-
de,pendencia, permittindo a fiscalização recipro.ca para as§egurar a 
execução de medidas de protecção a seus trabalhadores. O espírito 
de lealrlade com que foram ellas appHcadas e os bons resultá-dos ob-
tidos, sã-o a prova melhor da possibilidade e alta conveniencia des-
ses a~côrdos internado·naes. 

Os outros tratados bilateraes inspirados no tratado franco-ita-
li;mo, são muito mais restrictos e versam exclusivamente sobre 
seguros operarios, especial.mente sobre ·os seguros contra accidentes. 
Todos elles visam resolver as dHficu1dades em caso de conflicto de 
leis e adoptam o principio de reciprocidade. Esses tratados .foram 
celebrados entre os s·eguintes paizes: Belgica e Luxemburgo (15 de 
Abril de 1905); Allemanha e Luxemburgo (2 de Setembro de 1905); 
França e Belgica (21 de Fevereiro de 1906); França e Luxemburgo 
(27 de Junho de1906); Allemanha e Hollanda (27 de Agosto <le 
1906); França e Inglaterra (3 de Julho ·de 1909); Italia e Hungria 
(19 de S·etembro de 1'909) . A1ém dessas convenções ·especiaes, en-
contram-se em C·ertos numeros de tratados de commercio clausulas 
que garanterÍi igualdade de tratamento aos nacionaes dos paizes con-
tractantes, em materia de seguros operaTios. 
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27 - Conferencias de Berna de 1905 .e de 1906 - Em virtude 

de uma resolução da 11ssemb1éa geral da Associação Internacional, 
em Basiléa, em 1903, o Departamento Internacional solicitara do 
governo suisso que tomasse a iniciativa de uma conferencia interna-
cional para o fim de s~r prohibido o uso do phosphoro br.anco na 
fabricação dos phosphoros e o trabalho nocturno das mulheres. 
Dezesete governos cu11opeus responderam, descle logo, a esse· 
convite. 

Em Maio de 1905 e Setembro de 1906, reuniram-se em Berna 
essas contferencias diplomaticas operarias, a primeira das quaes 
preparou as bases e a segunda · acceitou o texto definitivo de dous 
accôrdos internacionaes sobre aquellas rnaterias. ' 

Taes são na· integra as bas·es dessas corivenções: 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL ,,OBRE A PROHIBIÇ.-\0 DO TRABALHO NOC'fUR- . 
NO DAS. MU+,HERES EMPREGADAS NA . INDUSTRIA 

ºArt. 1.º O trabalho industrial nocturno será prohibido 
a todas as mulheres, sem distincção · de idade, sob reserva 
rtas excepções adeantc previstas. A presente conv·enção se . 
applica a todas as industrias cm que são empregados mais • 
de 10 operarios ou operarias; mas .não se aplJlica, em caso 
algum, ás .emprezas onde só são empregados os membros 
da familia. A cada um dos Estados contractantes incumbe 
o cuidado ele definir o que se deve entender por emprezas 
industriaes. Entre. estas, serão, em . todo caso, comprehen-
didas as minas e pedreiras. bem como as industrias ele fa-
bricação e transformação ele matertas. A legislação nacio-
nal predsará, quanto a este ultimo ponto, o li~nite entre a 
industria, de um lado, e a agricultura e o .commercio, · de 
outro lado. 

Art. 2.º ' O repouso nocturno~ visaao no artigo prece-
dente, t.erá uma duração minima de 11 horas consecutivas; 

_nesse período, qualquer que seja á legislação de cada Es-
tado, deverá ser comprehendido o interva1lo de 10 horas da 
noite ás 5 da 111anhã. Todavia, nos Estados onde o trabalho 
nocturno d·as mulher.es adultas empregadas na industria não 
·estiver ainda regulamentado, . a duração do descanso ini11-
terrom.pidG poderá, a titulo transitorio e por um período 
flp tres annos I).O max-imo, ser limita.da a 1 O horas. 

Art. é:.° A pro'.bibição do trabaliho nocturno poderá ser 
suspensa: · · 

1 º, em caso de foTça maior, quando em uma empr.eza 
se produz uma interrupção ele ·exploração impossível de 
prever e que .não tenha caracter periodico; 

2°; · no caso em que o traba.Jho se appli:que quer ás ma-
terias primas, quer ás materias em elaboração, susce.ptiveis 
de alteração muito rapirda, quando isto fôr necessario para 
salvarem-se estas materias ele perda inevitavel. 

Art. 4." Nas industrias submetidas á influencia das 
estações e em circumstancias excepcionaes para qualquer 
empreza, a duração elo descanso ininterrompido da noite 
poderá ser recl~zicla a 10 horas, 60 dias por aiino , 
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Art. 5.· A cada um dos Estados contractantes incumoe 
o cuidado de tomar medidas administrativas necessarias 
para asséguraf em seu territorio a estricta ~xecução das dis-
posições da presente convenç~o . Os governos se communi-
carão por via diplomatica as leis e r·egulamentos sobre a 
materia da presente convenção que estão ou estiverem em 
vigor em seu paiz, ass~m comq os relatorios pertodicos con-
cernentes á applkação dessas leis e regulamentos. ' 

Art. 6.0 As disposições da presente convenção não se-
rão applicaveis a uma coloni/i, pos·sessão ou protectorado, 
senão no caso em que uma potificação para esse ef.feito 
tiver sido dada, em seu nome, .ao Conselho Federal Suisso 
pelo governo metropolitano. Este, notificando a adhesão de 
uma colonia, possessão ou prote-::torado, poderá declarar 
que a convenção não se ap·plicará a taes categorias de tra-
balho ' i,ndigena, cuja vi·gilancia fÔI: impossível . 

Art. 7.º Nos Estados fóra da Europa, bem como nas -
colonias, possessões ou proteCtorados, onde o clima ou a 
condição das poulações indigejlaS O exigirem; a duração do 
descanso ininterrompido da noite poderá ser inferior aos 
mínimos fixados pela presente convenção, sob a condição 
de se concederem descansos compensadores durante o dia. 

Art. 8.º A presente conve11ção será ratificada e as rati-
ficações clepositad·as em 31 ele D-ezemtbro ele 1'908, o mais 
tarclar, junto ao Conselho Federal Suisso. Lavrar-se-ha . 
desse deposito uma acta. cuja c·opia por certidão será re-
mefücla por via d·iplomatica a cada um dos Estados contra-
ctantes. A presente ·C01Jvenção entrará em vigor dous annos 
após o encerramento da acta de deposito. O prazo para 
entrada em vigor é elevado a 10 annos: 1 º, para as fabricas 
de assucar bruto de beterraba; 2º, para a penteadura e fia-
ção da lã; 3º, para o trabalho ao ar livre das explorações 
mineiras, quan elo esses trabalhos estiverem parados annua.J-
mente, pelo menos por dous mezes, devido a influencias 
cJimatericas. 

Art. 9.º Os Estados não ~ignafarfos da presente con-
venção serão aclmitticlos a declarar sua adhesão por um acto 
dirigido ao Conselho Federal Suisso, que delle dará conhe-
cimento a racl::i um elos outro!'i Estados contractantes. 

Art. 10 . Os prazos previstos pelo art. 8° para a en-
trada ê.m vigor ela presente co.nvenção, eorrerão para os 
Est::idos não signatarios. bem i:;omo para as Colonias, Pos-
sessões ou Protectorados, da data de sua adhesão. 

Art. 11. A presente convQncão não poderá ser denun-
ciada. quer pelos Estados sigl'latarios, quer uelos Estados, 
colonias. possessões ou protec.toraclos que adherirem ulte-
riormentr~. antes da éxpiraçi'ío de um pr::izo de 12 à..nnos. a 
partir do encerr:unento da acta de deposito das ratifi-
cações. Ella poderá. depois di~so. ser denunciada, de anno 
em anno. A denuncia. não terá effeito senão um anno de-
pois que tiver sido dirigid::i PQr escripto ao Conselho F·e-
<ieral Suisso pelo Governo interessado, ou. se se tratar de. 
urna r.olonia, possessão ou oroteclorado, pelo governo me-
tropolitano; o Conselho Federal commwlical-o-ha immedia-
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t.arnente ao Governo de cada um dos outros Estarlos con-
tractantes. A denuncia não terá effei.to senão em relação 
ao Estaçló, Colonia, Possessão ou Protectorado. em cujo 
nome tiver sido dirigida. 

CONVENÇÃO INTFHNACIONAL SOBHE A PROHIBIÇÁO DO EMPREGO 
DO PHOSPHORO BRANCO NA INDUSTRIA DOS PHOSPHOROS 

Art. 1.º As altas partes contractantes se 'compromettern 
a probihir ·em ·seu territorio a fabricação, introducção e 
venda dos phosphoros contendo phosphoro branco. 

Art. 2.º A ca·da um dos Estados co.ntractantes incumbe 
o cuidado de · tomar as medidas administrativas necessarias 
para assegurar em seu territorio a estricta execução das 
disposições da presente con"venção. Os governos communi-
carão enfre si por via di·plomatica as leis e regulamentos 
sobre a matefia ·da presente· convenção, que estão ou esti-
verem em vÍgor em seus paizes, bem como os relatorios 
concernentes á appJicação dessas leis e regulamentos. 

Art. 3.º 4.s disposições da presente convenção não se-
rão aplicaveis a uma Colonia. Possessão ou Protectorado, 
senão no caso em que mna notificação para esse effei.to fõr 
apresentada em SPU nome ao Con.selho Federal Suisso pelo 
Gov·erno Metropolita.no . • 

Art. 4.º 1\. presente .convenção será ratificada e as ra-
tificações depositadas, o mais tardar, até 31 de D_ezembro 
de 1908, juntCl ao Conselho Federal Suisso . Será .redigi·da 
desse depositq uma ac.ta, cuja copia, por certidão, será 
subrnetticla por via diplomatka a cada um dos Estados eon-
tractantes. A present e convenção entrará em vigor tres 
annos depois do encerramento da acta de deposito. 

Art. 5.' Qs Esta.dos não signatarios da presente ·con-
venção são admitti cios a declarar sua adhesão por um acto 
dfrigido ao Conselho Federal Suisso. que cleUe dará conhe-
cimento a cada um dos outros Estados contractantes. O 
prazo previsto pelo art. 4º pa-ra a entrada em vigor da 
presente co.nv~nção, é fixado em cin co annos para os Esta-
dos nãQ signatarios, bem como para as Colonias, Possessões 
ou Protectorados, a contar da notificação d e sua adhesão. 

Art'. 6.º A presente convenção não poderá ser denun·-
ciaâa, quer pelos Estados signata:ri-os, quer ·pelos Estados. 
Colónias, Pos~essões ou protectorados crue adherirem ulte-
riormente, antes da expiração . dé um prazo de éinco annos, 
a partir do em;erramento da acta de· deposHo das ratifica-
ções. Ella poderá, .rlepois disso, ser denunciada de anno 
em anno. A denuncia não terá effeito senão um anno de-
pois de ter sido dirigi-da por . escripto ao Conselho Fedeiral 
Suisso pelo Governo intei:essado; ou, se se tratar de uma 
Colonia, .Possessão ou Protectoraclo, pelo Governo Metropo-
litano. O Conselho Federal communical-a-ha immediata- , 
mente ao Governo de cada um dos outros Estados contra-
ctarrtes. A depuncia não terá ef.feito senão a respeito do 
Estado, Colon1a. Possessão o·u Protectorado, em cujo nome 
tiver sido dirigida . 
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•Sabem-se os motivos por que varios paizes haviam antes de 
J 905 prohibido o u~o industrial do phosphoro branco. A 
manipulação dessa s<t1bstancia produz uma temível dó°ença chamada 
'" necrose phosphorica" . Essa prohibição tinha sido declarada nos 
seguintes paizes: Finlandia (1872), Dinamarca (1874) , Sue·-:: ia 
(1879), Hollanda (1901), Allemanha <1903), França (1898), 
Rumania (1900). A Suecia, a Noruega, a foglaterra, a Austria, a 
Hungria, a Italia e a Bt~lgica, possuiam fabricas de phosphoros, onde 
se empregava aquella subsfancia nociva fazendo grande exportação 
para a Austra1'ia e Indi-as inglezas e hollandezas, onde sóffriam a 
concorrencia japoneza. A convenção, em vfrtude da opposição da 
Inglaterra e da não partici.pação do Governo japonez, só foi assigna-
da por seis paizes (Allemanha, Dinamarca, França, Luxemburgo, 
Hollanda e Suissa) . Succedeu, entretanto, que a attenção dos gover-
nos para os perigos dessa industria foi despertada pela discussão e 
estudos das ·Conferencias de Berna, como pelos trabalhos do Depar-
tamento Internacional, tendo aclherido, um a nm, á convenção de 
Berna; os Estados que haviam tomado p·arte nessas reuniões. Ulti-
mamente só a Suecia, a Noruega, a Belgica e o Japão persistiam ' na-
quella fabricação. 

A c onvenção sobre trabalho nocturno, que versava sobre mate-
ria muito mais importante, sendo o primeiro passo decisivo para a 
regulamentação internacional do trajlalho, não sofifreu opposição, 
sendo acceita por unanimidade. 

Motivou, porém, longa divergencia a proposta da Inglaterra 
para criação de uma commissão internacional incumbida de fisca-
lizar a execução daquellas convenções. A delegação fran ceza, para 
tornar mais acceitavel aquella proposta, modificara-a em um seh-
tido mais liberal . Explicou o delegado inglez, no curso da discussão, 
que a Commissão pediria infolrmações ao Governo C'l1ja decisão 
fôsse contestada; examinaria os factos que Ilhe fossem submettidos, 
bem como as leis e relatorios, mas não se incumbiria de realizar in-
queritos no territorio de nenhum Estado . A Allemanha ·repelHu, 
porém, o projedo, julgando que tal commissã9 se sobreporia ás de-
cisões legislativa s e medidas de administração publica . dos diversos 
Estados, que dest'arte ficariam diminui dos em sua soberania . Allia-
ram-se a ·essa opposição a Hungria, a Bel:gica e a Dinamarca. Os 
r epresentantes francezes tentaram salvar o projecto . RÉvoIL de-
monstrou serem injustificados os receios da Allemanha quant9 á in-
lcrferencia em questões de ordem interna . De facto, a acção da com-
missão daria vHalidade e permanencia ás decisões da conferencia . 

· FoNTAINE assignalou a importancia technica dos trabalhos · dessa 
commissão. Seria inadmissível que a significação do acto interna" 
cional variasse d e um a outro paiz; havia .neces·sidade de umã só in-
terpretação para todos os Estados contractantes. Em segundo lagar, 
essa providencia f.acilitaria o accesso dos paizes semi-fropicaes, que 
t~m população industrial, regulando as excepções que s,e fazem ne-
cessarias pelas condições cUmate.ri.cas . 

Mas a Allemanha não cedeu . Disse seu delegado temer experi-
encias desagradaveis, certo de que tal commissão procuraria esten-
der progressivamente as proprias attrihuições. ·Demais, na organi-
zação proposta o representante de cada Estado seria o unico a 
conhecer a fundo o mecanismo da ·administração de ·seu paiz e as 
condições especiaes, do problema, opcrario nacional . Só eHe estaria 
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cm condições de dar parecer como verdadeiro perito, emquant0 o:-. 
outros mebros da commissão poderiam, sem conhecim ento de causa, 
dominar pela maioria, nas deliberações collectivas. -

A maioria dos delegados acompanhou a AUemanha, cahindo a 
proposta franco-ingleza, primeira tentativa de uma organização fis-
calizadora da execução dos accõrdos .internacionaes para protecção 
aos trabalhadores. Treze annos mais tarde, o Tratado de Versalhes 
adaptaria providencia semelhante, que effectivamente poderá resol-
ver a1 mais séria das dif.fi.culdades para realização desse direit0 
novo. · 

A ratificação dessas duas convenções devia ser feita até 31 de 
Dezernbr·o de 1908, e .a maioria dos paizes effectivamente a deposita-
ram nesse prazo. Havendo, porém, demóra da parte de outros Esta-
dos, ·ficou estabelec-ido que para os paizes que houvessem feito 
aquelle deposito .até 10 de Janeiro de 1910, a acta do deposHo ficarill 
encerrada nessa data; começamlo a . vigorar aquellas convenções em 
.í 4 de Janeiro de 1914. Só a 1-It~spanha e a Dinamarca. não apresen-
taram a deposito, dentro daque.Jla prorogação, as sua$ ratiffcaçê'es 
ao9 convenios de 1906. · 

'28 -- Conferencia de Berna de 1913 - Proseguindo em seus 
esforços para reaHzação da legislação internacional do trabalho, pro" 
moveu a associação internacional para protecção legal dos trabalha-
dores, auxiliada pelo Governo suisso, uma conferencia que se reuniu 
em Berna, de 15' a .25 de Setembro de 191'3. O obj ectivo dessa 
reunião era assentar as hases de duas novas convenções, de conside-
ravel importancia: 1) convenção internacional sobre a prohihição • 
ºdo trabalho nocturno dos menores na industria; 2) convenção· in-
teracional sobre a fixação em 10 horas, em principio, do gia de 
trabalho para as mulheres e menores empregados nas industrias. 

Deze·nove paizes haviam sido convidados pelo Conselho Federal 
Suisso, em circular. de 31 de Janeiro de 1913, a se fazerc111 r epresen-
tar na Conferencia de Be·rna: Allemanha, Austria. Belgica, Bulgaria, 
Dinamarca, Hespanha França, Grecia, Hollanda, Hungria, Inglaterra, 
Ilal).a, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Rumania, Russia, Servia e 
Succia. Desses, responderann 14 ao convite da Suissa: houve . cinco 

· abstenções dos Estados halkanicos e da Dinamarca. Estiveram pre-
sentes no começo dos trabalhos os delegados da · Russia; mas decla-
raram que não podiam trazer a adhesão de seu Governo, abstendo-se 
por isso de tomar parte na votação. De qualquer modo, a grande 
maioria dos paizes europeus - estava o.fficialmente representada. Até 
então os Estados Unidos não haviam tomado parte directa nas ten-
tativas de regulamentação internaóonal do trabalho. 

Reproduzimos cm segui·da as bases de àmbas as convenções: 

- BASES PARA UMA CONVENÇÃO IN_TERNACIONAL SOBRE A 
PROHIBIÇÂO DO TRABALHO NOC'l'URNO DOS MENORES EM-
PREGADOS NA INDUSTRIA 

Art. l. º O trabalho industrial nocturno será prohibido 
aos menores operarias até a idade de 16 annos compl~tos. 
A prcihibição é absoluta em todos os casr;i até a idade de 14 
.annos completos . 
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A, presente convenção applica-se a todas as ernpreza~ 
industriaes onde são empregados mais de 10 operarios e 
operarias; não . se applica em caso algum ás emprezas onde 
são sómente empregados membrns de uma familia. A cada 
um dos Estados contractantes incumbe o cuidado de defi-
nir o que se deve entender por "empregos industriaes" . 
Entre estes serão, em ·todo caso, comprehendidas as minas 
e pedreiras, assim co11TI0 as industrias de fabricação de 
transformação das ma terias; a legislação nacional precisará 
quanto a este ultimo ponto um limite entre a industria·, .de 
um lado, e a agrkultura e o commercio, de outro. 

Art. 2.º O descanso nocturno previsto no art. 1 º terá 
uma duração de 11 horas consecutivas, pelo menos. Em 

·todos os Estados contractantes essas 11' horas deverão com-
prehencler o intervallo de 10 horas ela noite ás 5 horas da 
manhã . Nas . minas de carvão e de lignito, a transferencia 
do descanso previsto na alínea precedente é admissível, 
quando o intervallo entre os dous petioclos de trabalho tem 
uma duração habitual de 15 horas, e em todo -caso, de 13 
horas, pelo menos . O intervallo de 10 horas da noite ás 
5 horas da manhã, previsto na alinea primeira, poderá ser 
substituiclo pelo de 9 horas da noite ás 4 ·horas da manhã, 
para o ser:viço de padaria, nos Estados onde a legislação 
nacional prohibe o trabalho nocturno para todos os opera-
i'ios occupados nesse serviço. 

Art. 3.º A prohibição do trabalho nocturno poderá ser 
suspensa para os menores de 14 annos: 

a) se o interesse do Estado ou um outro .interesse pu-
blico o exigir de -nrndo absoluto; 

ú) em caso ele força ·maior, quando em uma empreza 
se produ.Z:'.;: interrupção da ·exploração, imprevisi vel . e sem 
caracter periodico . 

Art. 4.º As disposições da presente convenção são ap-
plicave.is ás operarias menores de 16 annos, todas as vezes 
em que e~tas disposições lhes assegurem uma protecção mais 
extensa que a da convenção de 26 de Setembro de 1916. 

Art. 5.º No!> Estados fó.ra da Europa, assim como nas 
colonias, possessões ou protectorados, quando o clima ou 
a ·Condição das populações indigenas o exigirem, a dura- · 
ção do re:pouso ininterrompido poderá ser i·n.ferior ao mini-
no die 11' hGras, com a condição de que descansos compensa-
dores sej1am conce·di-dos durante o dia. 

A,rt. 6.º A pI;·esente c.onvençã.o entrará em vigor dous 
ann.os após o encerramento da acta de deposito das rati-
fi·cações. O prazo para a .entrada em vigor ela prohibição 
do trabalho nocturno dos menores operarios de mais de 14 
annos será elevado a 10 annos: 

a) nas fabr.icas de vidro, para operarios occupados nos 
fornos, em fusão e aquecimento; 

b) nos laminadores e forjas que trabalham o ferro e 
o aço a fogo continuo, para os operarios occupados nos 
trabalhos e:m .connexão directa com qs_ fornos; -: em ambos 
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os casos, todavia, s·ob a condição de que o trabalho nocturnó 
uão se applique senão aos serviços, que, po1: sua natureza, 
favorecem o desenvolvimento1 profissional dos menores ope-
rarios e não apresentam perigo p::irticular para sua vida 
ou saude .. 

li - BASES PARA UMA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBHE A 
FIXAÇÃO DO DIA DE TRABALHO PAHA AS MULHERES OU ME-
NORES EMPREGADOS NA INDUSTRIA 

Art. 1. • A duraçã·o maxima do trabalho industrial das 
mulheres, sem distincção de idade, ~dos menores operarios 
até a idade de 16 annos será, sob ies1,rva das excepções 
adeante indicadas, de 10 horas por dia . . A Hmitação do dia 
de trabalho póde ser tambem determinada á razão de 60 hnras 
por semana de trabalho, com o maximo de 1 O e 1 [ 2 por dia. 
A pres ente convenção se applica a todas as . emp.rezas in-
dustr.iaes onde são empr egados mais de 1.0 operarios e ope-
rarias; não se applica, em caso algum, ás em prezas onde 
são s<l>m ente empregados membrns de uma famila. A cada 
um dos Estados contractantes incumbe o cuidado de definir 
o que se deve entender por emprezas industriaes. Entre 
estas, serão em todo caso cornprehendidas as minas e pe-
dreiras, bem cormo as ind~1strias de fabrkação e transfor-
mação de materias; a legislação nacional precisará, quanto 
a este ultimo ponto, b limite entre a industria, de um lado, 
e a agricultura e ·o commeróo, de outro. 

Art. 2.º As horas de trabalho abrangerão uma ou varias 
intermpções, cuja reguiamentação pertence ·á legislação na-
cional, sob estas duas reservas: no caso em que a duração 
do dia do trabalho não exceda de seis horas nenhuma in-
terrupção ser.á obrigator.ia; quando o dia de trabalho exce-
der esta duração, uma pausa de . meia hora pelo menos será 
prescripta durante ou immecliatamente após as seis pri-
meiras horas. 

Art. 3.º A duração do dia do trabalho poderá ser pro-
longada sob as reservas formuladas no art. 4º, por _ horas 
s_upplementares: a) se o interesse do Estado ou outro in-
teresse publico o exigir de modo absoluto; b) em caso de 
força maior, quando em uma empreza se produzir uma 
interrupção de ex·ploração imprevisivel . e sem caracter pe-
riodico; e) nos càsos em que o trabalho se applicar, quer 
a materias primas, quer a materias em elaboração suscepti-
veis de alteração muito r apida, quando isso fôr . indispensa-
vel para salvar estas materias d e perda inevitavel; d) nas 
industrias submettidas ás infl<uencias das estações; e) em 
circumstancias excep~ionaes para todas as emprezas. 

Art . 4.º O trabalho effectivo total, inclusive as horas 
supplementare·s, não poderá exceder de 12 horas por dia, 
salvo as fabricas de conservas de pehe, de legumes e de 
fructa<. Os proloúgamentos poderão attingir ao total de 
·140 horas por anno civil . Poderão ir até 180 horas, nas 
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industrias de tijolo ou de telhas, de roupas de homem, de 
mulheres e crianças, de artigos de moda e c).e pennas e flô-
res artificiaes e para as fabricas de conserva de peixe, de 
legµmes e de fructas. Em caso algum pó de ser autorizada 
prorogaçãQ. para os menores .operarios dos dous sexos de 
menos de 16 annos. O presente artigo não é applicavel aos 
casos previstos nas lettras a e b do art. 3º . 

Art. 5.º A presente convenção entrará em vigor dous 
.annos depois do encerramento da acta de deposito das rati-
ficações. O prazo para a entrada em vigor é elevado·: a) 
de dous a sete annos, p ara a fabricação do assucar bruto de 
beteraba, fabr.icas de bordado e para a fiação e tecido das 
ma terias textis; b) a sete annos, nos Estados onde a duração 
legal do dia de trabalho das mulheres, sem distincçã-o de 
idade, e dos menores operarios empregados na industria, 
attinge ainda 11 horas, comtanto que, salvo as derogações 
previstas nos artigos precedentes, a duração do trabalho 
não exced;i. de 11 horas por dia e de 73 horas por semana. 

Os ·proj ec tos elaborados na Conferencia de Berna de 1913 não 
chegaram a ser tomados em consideração pelos differe'ntes Estados 
adherentes áquella conferencia. Em 1914 sobreveiu a guerra, para-
lysando qualquer tentativa de legislação internacional do trabalho. 
Mas o lado moral da reforma proposta havrn. de ser .aproveitado 
como um passo dado a mais no sentido da internacionalizaçã'O das 
medi das protectoras do trabalho. 

A orientação seguida na conferencia de 1'913 ficou - perfeita-
mente synthetizada no discurso com que MILLERAND, chefe da dele-
gação franceza, saudou os representantes do Governo suisso, em um 
jantar offerecido pelo Copseliho Federal aos delegados das potencias. 
A oração do illustre parlamentar francez, hoje primeiro magistrado 
,Je seu paiz, salienta, com felicidade, os principaes aspectos dessa 
questão, que sempre teve nelle um dos seus mais inteliigentes e esfor-
çados propugnadores. Taes são as referencias do r.epresentante da 
França na Conferencia· de Berna, um anno antes da declaração 
tla guerra: 

A 26 de Setembro d·e 1906, aqui a·o lado, no Palacio 
Federal, a Europa, pela mão de seus diplomatas, assignava 
a · certidão de nascimento da legislaçã-o internacional do 
trabalho, sob a fórma da convenção preparada, annos antes, 
em Ber.na mesmo, por seus delegados technicos, prohibindo 
o trabalho nocturno das mulheres empre_gadas na industria. 
Sete annos se passaram e \:1- hospitalidade federal acolhe de 
novo com sua costumada cordial.idade, os delegados techni-
·Cos dos Estados reunidos uma segunda vez para examina-
rem se duas novas convençõe·s internacionf).es poderiam, 
uma prohibir aos adolescentes, como se fez · para ~om as 
mulheres, o trabalho nocturno; e outra, limitar em 1 O horas 
o dia de trabalho das mulheres e dos menores operarias. 
Não cabe, por certo, _a nehum daquelles que ha uma semana 
l?articipam do pesado labor da conferencia:, pronunciarem~ 
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se sobre o merito das r~soluções a que ellà está. perto de che-
gar. A reserva nos e tanto mais estrictamente imposta 
qua·nto o projecto, revestido de nossas assignaturas, não 
adquirirá força e vida, senão depois ele ter, dentro ele al-
guns me;zes, recebido elos eminentes diplomatas acreditados 
junto elo Conselho Federal, sua fórma definitiva. Ser-me-ha, 
entretanto, permittido exprimir uma opinião pessoal e 
estarei eu victima de uma illusão, p·ersuadindo-me de que 
estes primeiros capitulas do Cocligo Internacional do Tra-
balho, devem por seu caracter e · alcance, chamar a atten-
ção· do mundo? Sem duvida, os · resultados immecliatos ele 
nossas de'liberações permanecerão em mais ele um ponto 
a-quém das esperanças e suggestões da associação, que pro-
vocou a reunião de 1913, como f:izera a ele 1905. A legisla-
ção internacional do trabalho não admittirá ainda que a 
protecção dos adolescentes se prolongue até a idade de 18 
annos, já acceita por varias de n·ossas legislações nacionaes. 
Ella não -excederá de 16 annos. Praz-os consideraveis ·de-
verão, por outro lado, decorr·er antes que as disposições 
adoptadas se appliquem a alguma das industr.ias onde 
são mais necessarias. Es·sa prudencia que se arrisca a ser 
mal comprehendida, é comtudo a cündição essencial e o 
penhor do successo do nosso trabalho. A legislação inter-
nacional do trabalho não ponde nascer, não continuará 
a se desenvolver senão desarmando por sua circumspecção 
as desconfianças muito naturaes com que é olhada e levando 
largamente em conta interesses legítimos e multiplos 
que sua acção está exposta a contrariar. Tambem não é um 
success-o brilhante o ter levado a Europa a 2rohibir, no 
intuito de proteger o futuro da raça, o emprego durante a 
noite nas fabricas das mulheres e dos adolescentes, e a limi-
tar a 10 horas a duração do dia de trabalho? Consagr.ar 
pela lei o direito a uma vida normal da mulher e da criança, 
empregados na industria, pôr a seu serviçü para assegu-
rar o respeito de seu direito o appurelbo do poder publico, 
é, para p.oder attingir a fins, ao ·me-smo tempo tão desinte-
ressados e tão alto·s, realizar o accôrdü das nações, .,.-- que 
victoria para :J. civiHização, que p·ers;pectivas abertas a 
nossos olhos! Por essa victoria convém attribuir a honra, 
sem duvida, de um lado, á Associaçã-o Internacional para 
protecção legal elos trabalhadores que, sob o imptüso do 
seu valente e venerado Presidente, o Sr. ScHERREH, prose-
gué com uma ar-dente tenacidade· o emprehenclimento elos 
seus primeiros esforços; mas -tambem e es-pecialmente aos 
governos, s·em cujo ac·côrdo e concurs·o, os votos de nossas 
associações teriam sido lettra morta, ao Conselho Federal 
tão .justamente cioso de conservar por suas nobí·es inici-ati-
vas á Confederaçã·o Helvetica o papel orinigal e bemfaz·ej-o 
que desde longos annos exerce, para o grande be:n da huma-
nidacle, e o concerto elas nações." 

A guer.ra de 1914 não p·ermittiu que e'ssas esperanças fôssem 
'. _r e_aHzadas senão sei-s annos depois, com . o fu11ccionamento . da Orga-

nização ;Internacional dü Trabalho, criada peio Tratado ·da Paz. 
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ANTECEDENTES DA CONFERENCIA DE WASHINGTON ·· - ~ ··. 1 
29 - Reconsil'ucção social após a guerra - A solução dos probie-

mas operarias inteTnacionaes constituiu uma das mais graves preoc-
cupações do Conselho Supremo dos Alliados, ao estudar as complexas 
questões decorrentes do estado de guerra. Tudo concorria para accen-
tuàr a importan qia e urgencia dessa solução. A fomnidavel tarccfa da 
readaptação technica e economica dos soldados desmobilizados; os 
justos clamores do proletariado em luta. contra as penosas condições 
da vida cara; o mal estar evidente dos trabalhadores, r·eclamandó 
dos governos, pela voz poderosa de suas associações de classe, uma 
immediata intervenção que lhes assegurasse vida menos afanosa ~ 

·incerta; todos esses signaes indicavam aos estadistas das nações 
alliadas, vencedoras da guerra e dictadoras das condições da paz, 
a imperiosa necessidade de enfrentarem aquelle problema. ·A' paz 
entre os povos era preciso que succedesse a concordia interna dentro 
de cadà nação, profundamente abalada pela desqonfiança e incm:n-
;Jrehensão entre operarias e patrões. 

A Ingl::iterra, com seu notavel senso elas realidades, déra ainda 
durante a guerra; o primeiro passo para aquella solução, com isso 
mais uma vez demonstrando uma sagaz previsão das difficuldades 
futuras. Em fins de 1916, designava o Governo inglez uma commis-
são co'm.posta de representantes das diver.sas classes, todos homens 
de saber e experiencia nos principaes I'amos da actividade humana, 
dando-lhes a incumibencia de proceder a inqtieritos sobre as condi-
çóes da reconstrucção social da nação britannica. E c01nprehen-
denrlo bem o vafor que para essa reconstrucção representava a paz 
nas relações entre trabalhadores e industriaes, commetteu a. uma 
sub-commissão, presidida pelo Sr. ·WHITELEY, o exame dos meios 
praticas pars. approximação de patrões e operarias. Os resulta.dos 
de taes i1ic1ueritos constam dos relatorios dessa stib-commissão, os 
quaes obtiveram larga reper.cussão nos meios economicos da Ingla-
terra e do extrangeir.o. Alli se propunha a formação de conselhos 
de fabricas (w.orlcshop committees) que reunissem, em cada estabe-
lecimento, opera.rios e patrões para o commum estudo e solução d_os 
problemas interessantes á sua industria. Em cada districto for-
mar-se-hia.m conselhos districtaes, icomp.ostos de delegados dos tra-
baJhadore'l e inãustriaes da região. Como orgãos centralizadores, 
haveria em caua industria um conselho nacional, constituidG tam-
bem por delegados de ambas as partes . Por meio desse apparelha-
mento procurava-se evitar os attrictes constantes entre o capital .e· o 
trabalho, dando-lhes meios de verificarem por si mesmo que as 
divergencias que os separam são mais deeorrentes de mal-entendidos 
e. desconhecimento reciproco, que de irremoviveis· condições eco-
nomicas, características do actual regímen de producção . 

30 -- Commissâo internacional do trabalho - Solicitados .pm· 
todos -esses motivos para o exame da situação internacional ·do tra-
balho, constituiu o Conselho Supremo dos Alliados uma commissão 

· cs·pécial ·Com a incumbencia de '"proceder a um inquer.ito sobre as 
· i:: bíidiÇões de- trabalho· dos o.perarios, necessario, sob o ponto d.e vista 
internaçi·onal, para assegurar uma acção commum quanto · áquellas · 
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condições e para propôr a fórma de urna instituição permanenlt 
destinada a continuar tal inquel'ito e exame, en1 cooperação com a 
Liga das Nações e sob a direcção desta". Estabelecida ainda ·essa 
resolução que a cornrnissão se constituiria de dous representantes 
de cada uma das grandes Potencias, (Inglaterra, Estados Unidos. 
França, Italia e Ja:pão) e de cinco representantes eleitos de outras 
potencias representadas na Conferencia da Paz . Foram elles, dous 

·da Belgica e um de cada um dos tres seguintes paizes: Cuba, Polonia 
e Tcheco-Slovaquia. A direcção dessa commissão de estudos .ficou 
assim constituída: GoMPERS (secretario ela American Federalion of 
Labor), PresMente; BARNES (Mirnistro do ·Governo inglez) e CoL-

. LIAROA (Ministro elo trabalho e ela previdencia social em Frariça), 
Vice-·Presidente; e FoNTAINE (Conselheiro de Estado em França). 
Secretario geral. · 

Os trabalhos dessa commissão prolongaram-se pelos mezes de 
Fevereiro e Março, sendo afinal apr:esentaclo um relat9rio que con-
cluia pela criação ele um organismo internacional elo trabalho. Esse 
pro;jecto f.oi adoptado com ligeiros retoques pelo Tratado de Vers a-
lhes, formando sua parte XIII . 

31 - O trntado de paz e a questão do trabalho - A organização 
prevista no Tratado da Paz é de funccionamento simples e pratico, 
parecendo destinada a produzir os melhores resultados. O pream-
bulo da parte Xlll começa explicando os motivos dessa criação . 

. Existem condições de trabalho que implicam, diz a lettra elo Trata-
do, injustiça, miseria e provaçõ·es para um grande numero de pes-
soas; o que prnduz tal cles·contentamento, que põe em perigo a paz 
e harmonia universal . Torna-se urgente melhorar essas condições. 
por exemplo no que concerne á regulamentação das horas de tra-
balho; á fixação de uma duração maxima do dia e da semana do 
trabalho; ao recrutamento da mão de obra, á luta contra o 
eles emprego; á garantia de salario assecuratorio de condições ele 
existencia conveniente!;; á protecção dos trabalhadores contra as 
doenças communs ou profissfonaes e contra os acdc1entes no · traba-
lho; á protecção das crianças, adolescentes e mulheres; ás pensões 
de velhice e d·e invalidez; á def>esa dos interesses elos trabalhadores · 
empregados no extrangeiro; á affirmação do synd1calismo; organi-
zação do ensino profissional e technico e a outras medidas analogas. 
A não adopção por parte de qualquer paiz de um regimen de traba-
lho realmente humano oppõe obstaculos aos esforços de outras na-
ções desejosas de melhorar a sorte· dos trabalhadores em seu proprio 
,paiz . · 

A organização internacional do trabalho criada pelo Tratado dn 
Paz tem a funcção de realizar esse vasto programrna .. Compõe-se ella 
de duas partes: 1) uma con'f•erencia geral dos representantes dos 
paizes que fazem parte ela Liga das Nações; 2) um departamento in -
tern acional do trabalho dirigido por um conselho de administração. 
Já se vê dessas linhas geraes qne foram acceitos os dous antigos pro-
jec tos elos partidos da Ie·gislação internacional do trabalho, crfan-
do-se, uma especie de parlamento do trabalho e um orgão permanente, 
de natureza official, destinado a pôr-se em contacto clirecto com os 
diversos governos, preparando e consolidando a obra ela confe-
rencia . . 
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32 - Conferencia internacional do trabalho - A Conferencia 
Internacional se reunirá ao menos uma vez por anno. Será consti-
tui-da por quatro representantes de cada paiz, dous por parte do. 
respectivo Governo, um dos patrões e outro dos operarias. A escolha 
destes ultimas delegados deverá s-e"r feita de accôrd·o com as orga-
nizações profissionaes mais representativas de cãda paiz, quer dos 
patrões, quer dos operarias. Cumpre, aliás, recordar que esse modo 
<le representação suscitou larga discussão no Congresso da Paz. 
Uma certa corrente, de que fa:i'liam parte os delegados franceze·s e 
italianos, batia-se pela igualdade de representação dos tres elementos, 
governos, patrões ·e operarias. Houve, po:r>ém, o receio de que, for-
mada assim a conferencia, não fôsse possivel obter, na v·otação das 
questões a ella submetfi.das, o.s dous terços exigidos para validade 
de suas deliberações. Arguiram outros a necessidade -de dar maior 
numero de representantes aos governos para permittir que os inte-
resses de outras classes ·envolvidas na questão internacional do tra-
balho. ·como ·a agricola e commercial, fossem defendidos na con-
ferencia. 

33 - Departamento Internacional do Trabalho - O Departa-
mento Internacional do Trabalho é com:p0sto de vinte e quatro 
membros, assim distribuidos: doze representantes elos governos 
(oito nomeados pelas nações de grande importancia · industrial, e 
quatro nomeados pelas nações indicadas pelos delegado~ governa-
mentaes na Conferencia Internacional); seis representar:ites dos 
patrões, eleitos pelos delegados patronaes; ·e seis outros. dos opera-
rios . . eleitos pelos representantes operarias na mesma Confere·ncia. 
Terá o Departamento a funcção de centralizar e distribuir todas as 
informações concernentes á :r>egulamentação internacional da con-
rliçã·o dos trabalhadores; e, em particular, o estudo das questões a 
&erem submettidas á Copferencia para a conclusão de convenções 
internacionaes, bem com a execução de inqueritos sobre a execução 
<lessPs accôrdos. 

As deliberações da contferencia podem ter a fórma de conve11: 
ção ou de recommendação, as primeiras. devendo ser ratificadas 
pelos paizes representados na conferencia; e as segundas devendo 
ser adaptadas com leis internas por esses paiz.es. Essa distincção 
visou facilitar a coparticipação dos Estados Unidos, cujo regimen 
constitucional commette aos Estados, e nãp á União, a competencia 
j)ar.a legislar sobre o contracto de trabalho . Prevê, entretanto, o 
Tratado que na applicação dessas medidas, leve a Conferencia em 
conta as especiaes -condições de certos paizes, cuj.o clima ou incom-
pleto desenvolvimento de organização industrial exijam providencias 
especiaes, adaptadas a essas particularidades. As conv·enções ou 
recommendações só obrigam a cada paiz .depois de· sua ratificac;.ão 
ou adopção em lei nacional.. · 

34 - Execução das convençõe·s do trabalho - Mas, o grave e 
até então irremoviiv·el iimpe·cilho para formação de uma legislação 
internaciona:l do trabalho consistia na impossibilidade de qualquer 
fiscalização ou medida ·coercitiva, assecuratoria da execução da-
que llas regras internacionaes. Vtimos que ·todas as tentativas nesse 
sentido, aventadas. em reuniões anteriores, foram inteiramente frus-
tradas, devido ao receio de certos Estados de ficar diminuida sµa 
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soberania com a interferencia de qualquer commissão internaeional 
no regimen da industria nacional. O Pacto de Versalhes resolv·eu 
<le um modo feliz essa difficuldade. Sempre que se dér qualquer 
falta no cumprimento ou applicação das leis internacionaes do tra-
balho, ·elaboradas pela Conferencia e ratificadas ou acceitas pelo·s 
Estadós componentes da Organização Internacional, fica salvo a 
qualquer ·associação operaria ou patronal apresentar queixa ao De-
partamento Internacional. Recebendo essa queixa, poderá o Conselho 
de Administração do Departamento transmittil-a ao Governo quere-
lado, convidando-o a prestar esclarecimentos. Se essa reclamação 
não fôr prestada em um prazo razoaveI, ou \se, prestada, não par.ecer 
satisfatoria ao Conselho de Administração, poderá este ultimo fazer 
publicar a reclamação e a resposta recebida. 

Do mesmo modo, quaJquer das nações a.dherentes á organiza-
ção internacional tem o direito de reclamar ao Departamento contra 
a in execução, por parte .de outro paiz, das convenções por ambó!) 
ratificadas. Nesse caso, poderá o Conselho AdministrativO, se julgar 
conveniente, pedir informações ao Governo querelado, antes cte no~ 
mear a commissão de irnquerito. Se o . Con•selho de Administr:ação 
não tomar essa medida preHmirrnr ou se a informação pedida não 
fôr prestada, ou julgada não satisfatoria, podePá o Conselho nomear 
uma commissão de inquerito incumbida de estudar o caso e fazer 
um relatorio sobre elle. A commi-são de inquerito será formada poi· 
tres membros escolhido·s pelo secretario geral da Liga das Nações. 
de uma lista de representantes de operario.s,. .patrões e pessoas in-
dependentes dé uns e outros, organizada pelo Departame'i'Jto. Para 
constituição .dessa lista, cada paiz indicará tres . nomes, obedecendo 
áquelle criterio .de r·epresentação. A commissão de inqueritú, a·pós 
aprofundado exame dos factos observados in loco, redigirá um re-
latorio em que consignará suas ohservações. indicando as medidas 
necessarias parai sati:sfazer. liiO governo reC'lamante. Esse relatorio 
indi-cará ainda, se fôr caso dLsso, as sancções .de ordem economica 
contra o governo culpado, . a serem postas em p•ratica pelos demais 
paizes. · . 

Recebido o inqrnerito, deverá o secretario geral da Liga · das 
Nações communical-o a cada um dos governos interessados, · fazendo 
ainda publicar aquelle documento. Dentro de um me'z deverão ·esses 
governos declara:r s•e acceitam. ou não, as recommendações do :rela-
torio da commissão de inauerito; e, no caso de não as acceitar, sé 
desejam submetter a auestão á Côrte Suprema' de Justiça Internacio-
nal da Liga das Nações. Examinando o caso, poderá a Cô.rte . Su-
prema confirmar; emendar ou anhullar· as conclusões ou recpm-
mendações da commissão de inquerito; e, se julgar conveniente, in-
dicar as sancções de ordem •economka a serem tomadas pelos de-
mais p-overnos contra o Paiz cullp<>do. As decisÕPS da Côrte são 
definitivas e não permittem ap;pellação: Se qualquer paiz ' não se . 
conformar, dentro do prazo que lhe tiver sido fixado, com as re-
commendações da commi·S·são de inquerito ou da Côrte Suj:frema, 
contra elle poderá .qualquer outro ·paiz tomar as med1das eeonqmicas 
de sancção, indi-cadas naqúelle relatorio ou decisão. Em qualquer 
tempo, porém, pó'de o governo cuqpa.do informar ao Conselhó de 
Administração que tomou as medidas necessarias par·a se conformar, 
quer com as rec9mmendações da Comrrtissão de lnqúerito, quer com 
Mi da decisão da Côrte Suprema; e póde solicitar do :Conselho ' ·da 
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1{;i:ga· das Nações qye _:faça o seu secretarlo .geral constituir uma com-
missão d1e · inquerito encarregada de verificar essa allegação. Os 
tramites desse novo inquerito serão identicos aos do inquerito 
acima referido; e, se o relatorio da Cort\mi1ssão ou a decisão da 
Côrte Suprema forem favoraveis , deverãp ' sier suspensas as medidas 
de coacção e·conomica tomadas pelos demais governos . 

Esse regímen de fis·calização não póde deixar de dar resultados 
efficazes, desde que sua applicação é deixada aos pro.prios interes-
sadós directos no exa-cto cumpdmento daquellas obrigações inter-
nacionaes. 

35 - A carta do trabalho - Ao tempo em que a Commissão 
designada pelo Conselho Supremo dos A~~iados para organização do 
projecto de }e.gislação internacio•nal do trabalho, se desincumibia·. do 
seu mandato, divers•as associações o·perarias se reuniam pa1·a o 
estudo do mesmo assumpto. Desde o come90 da guerra preoccupa~ 
vam-se com •esse assumtpto as cJa.sses trabalhadoras dos divensos 
paizes. Em Setembro de 1914, a America11- Federation of Labor, que 
congrega em suas fileiras milhões de operarios americano_s. adoptava 
a .seguinte resolução: "A conv•ençã.o da A merican Federation of La-
bor, em vista do Congresso geral da paz, que se reunirá sem duvida 
no .fim da guerra, declara-•se prompta e autoriza seu Conselho Exe-
cutivo a reunir em um m1esmo logar, para o fim de combinar as re-
clamações e divergencias de cada povo; os representantes do traba-
lho organizado de todas as nações, afim de fazer .propostas e de to-
mar medidas neeiessarias para o restabelecimento das relações fra-
ternaes e para a proteccão dos trabalhadores; estabelecendo assim as 
bases de uma paz duradoura." 

A essa primeira demonstração operaria seguiu-se, em 1916, a 
da conferencia int•er-aHiaJda de Leeds, em que foi adoptada uma 
resolução declarando que "o Tratado da :i;>az qllle porá fim á guerra 
actual e que assegurará aos povos a liberdade e independencia po-
lítica e economica. dev•e igualmente libertar da influencia da con-
corr'encia capitalista internacional e assegurar á classe operaria de 
todos os paizes um mínimo de garanti-as de oridem moral e material; 
relativas ao direito ao trabalho, ao direito syndicaiista, as migra-
ções, aos seguros sociaes, á duração, á hygiene e á segurança do 
trabalho". · 

Analogo movimento se manifestára entr.e o operariado dos Im-
perios Centraes . Na conferencia de Stockholmo. reunida na prima-
vera de 1917 ,· dirigiram os delegados d as 6rganizaç·õe:s syndica'1istas 
allemãs e austro-hu;ngaras um telegramma a JounAux, Secretario da 
Confederação Geral do Trabalho, em Paris. em que se dizia: "A 
Conferencia . saúda as decisões de Leeds, de J1Ulho de 1916, éomo uma 
iniciativa importante para os interies·ses dos trabalhadores organiza-
dos de todos os paizes e como signal reconfortante de bôa vontade 
de acabar c·om a divisão dos trabalhadores provocada pela guerra." 

Na reunião de Berna, ém 1917, operarios dos imperios centraes, 
em companhia de trabalhadores de paizes'· neutros, renovaram nos 
mesmos termos a ordem do · dia de Leeds, a qual mais uma viez foi 
consagrada pela conferencia ·de Berna de 1918, rias vesperas do ar-
rnistici0. A's aspirações dos trabalhadores, concretizadas nesses 
documentos deu-se o ·nome de carta do trabalho . Dentro em pouco. 
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a ·esses votos .se juntavam os dos representantes · dos syndicatos 
cliristãos reunidos em Paris; e logo cada .facção das diversas cor- · 
rentes trabalhistas tinha a sua carta especial de trabalho, onde ·se 
resumiam as principa·es reivindicações de seu programma de refor-
mas sociaes. · 

O Pacto de Vervalhes nã,o podia escapar a essa corrente de opi-
nião. E nos pri11cipio0s geFaes da mencionada parte XIII, relativa 
no trabalho, tambem inscreveu a summula dos principios regulado-
::--es daquelle relevante problema. Diz o texto do Tratado que as na-
ções delle signatarias reconheciam que as differenças de clima, de 
costumes e de usos, de opportunidades economicas e de tradição in-
dustrial tornam clifficil attingir, de modo immediato, abso.Juta uni-
formidade nas condições do trabalho. Mas, persuadidas, como esta-
vam, de que o trabalho não deve ser considerado uma simples mer-
cadoria. pensavam haver methodos e princípios para a · regulamen-
tação das condições do trabalho que todas as communidacles indus-
tríaes irlrveriam adoptar, tanto quanto suas condições e:sp.eciaes o 
permit,tissem. . 

Entre esses methodos e principios e.stão alli expressamente en u-
merados os seguintes: 1) o principio }á enunciado de que o traba-
lho não é pura mer-cadoria; 2) o direito de assoeiação para todos 
os fins não contrarias · ás l·eis, tanto para os assaloariados como para 
os patrões; 3) o pagamento aos trabalhadores de um sa1ario que lhes 
assegure nível de vi.da conveniente, de accôrdo com as condições do 
tempo e de seu paiz; 4) a adopção do dia de oito horas ou da 
semana de 48 ·horas. como objectivo a ser attingido em toda parte 
onde não tenha ainda sido assegurado aos trabalhadores; 5) a 
atlopção do repouso hebdoma·dario de ·24 horas pelo menos, que de-
verá comprehender o domingo, sempre que fôr possível; 6)· suppres-
são do trabalho das -crianças e a obrigaçã'o de a:doptar quanto ao 
trabalho· dos · menores dos dous sexos as Iimitaçôes. necessarias para 
se lhes. permittir a continuação da educação e a segurança . de seu 
desepvolvimerito physico; 7) o principio do salario igual para tra -
balho de valor igual; ·8) as regras edi-ctadas em cada paiz sobre con-
v·enções de traba:lho deverão assegurar um tratamento econornico 
eq uitativo a todos·· os trabalhadores residentes legalmente no paiz; 
9) cada Estado· deverá organizar um serviço de inspecção,. que com-
prehenderá as mulheres, afim d-e asse-gurar a applicação da lei e 
regulamentos de prote-cção aos trabalhadores. 

36 - Tmbalhos preliminar-es e ordem do dia da Conferencia -
Providenciando o Tratado quanto á pi'imeira reunião da Conf·erencia 
Internacional, que deveria realizar-se em Washington, ainda eni 1919, 
in~tituiu uma commissão internacional de organização, composta de 
sete representantes dos ·governos de cada um dos seguintes paizes: 
Estados Unid1os, Inglaterra, França, Italia, Japão, Belgica e Suissa . 

. Nessa commissão foram os Estados Unidos successivamente r·epresen-
tados pelo Sr. J. T. SHOTWELL, professor da Universidade de Columbia 
e pelo Sr. SAMUEL GoMPERS; a· Inglaterra, por Srn MALCOM DELEVIGNE; 
a França, pelo Sr. ARTHUR FoNTAINE; a Italia, pelo Sr . Dr PALMA 
CASTIGLIONE; o Japão, pelo Sr. M. ÜKA; a Belgica pelo professor E. 
MAH.'\IM; e a Suissa, succesivamente, pelo Sr. W. 'Ri\PPAEID, professor 
cla•Universida'd1e de. Genebra, e pelo Sr. SuLZER-
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A ordem do dia designada para a Conferencia foi: a seguinte: 
1) aplicação do princ1po de 8 horas ou da semana de 48 horas.; 

2) questões ·relativas aos meios de prevenir o desemprego e de. re-
mediar suas consequencias; 3) o emprego de mulheres: a) antes do 
p!Jrto, inclusiv'e a questão da indemnização pela maternidade; b) 
durante a noite; e) nos trabathos ins•alubres; 5) extensão •e ~pplica
ção das convenções internacionaes adoptadas em Berna, em 1906, 
sob a interdicção do emprego do phosphoro branco na fabricação 
de phosphoros. · 

37 - Votos ·especiaes das. d'elegações - Conv-ém assignalar que 
no curso dos trabalhos .da commissão organizadora do projecto de 
regulamentação internacio.nal do trabalho, diversos . votos especiaes 
foram apresentados por algumas das de-legações e adaptados pela 
commissã•o. Entre outros, merecem menção os seguintes: · 

1) VOTO DAS DELEGAÇÕES BELGA, FRANCEZA E ITALIANA: 

"A Commissão emitte o voto de que, Çlesde que seja possivel, ·se 
estabeleça a:ccôrd_o entre as altas partes contractantes para que a co11-
feren-cia internacional d·e legislação do trabalho, sob os .ausllicios 
da Liga das Nações, adopte, 1rns condições que forem determinadas, 
resoluções com força legal internacional.'' 

2) VOTO DAS DELEGAÇÕES BELGA, Fl\ANCEZA E ITÀLI_ANA: 

"A Commissão cons1derando que uma legislação internacional 
do trabalho verdar-eirament.e ef~icaz n~o póde . ser estabelecida sem 
o concurso de todos os pa1zes 1ndustr1aes, em1tte o voto de que. 
aguardando-se que _a assignatura do Trat::(do de Paz permitta appel-
lar-se para todos -e•sses paizes, a Ctmferen~ia da Paz communique ás 
potenci.as neutras, a titulo de informação, o presente projecto de con-
venção antes de o adaptar definitivamente." 

3) VOTO DA DELEGAÇÃO FRANCEZA: 

'.'A Commissão exprime o voto de que as questões especiaes re-
lativas ao mínimo de vantagens a serem asseguradas aos marítimos 
devem eventualmente constituir obj•ecto de uma sessão especial da 

· Conferencia Internacional do Trabalho Pes-erviado ao trabalho dos 
marítimos." 

38 - Trabalhos da commissão orgwiizadora -,-- Merecem espe-
cial menção a actividade e zeio da Comrri.issão o-rganizadora da pri-
meira conferencia, mantendo-se em con~tante communicação -com 
os governos e reunindo os elementos necessarios ao bom exito dos 
trabarhos do congresso de Washington. A partir d e 14 de Abril, 
succederam-se as reuniões da comrpissãq, começando ella por tra-
çar os limites á propria acção e encarregando o Sr' H . B' BUTLER, 
Secretario adjunto do Ministerio do Trahí!lho do Governo inglez, de 
organizar em Lo11dres o secretariado, preparando os q:uestionarios, 
recolhendo do-cumentos, analysanclo as nespostas e assegurando a 
redacção dos relatorios, onerosa tarefa ::i que o Sr. BuTLER deu 
prompfo e cabal dese:p:ipenh'o. De 6 a 9 de Maio a c-ommissão se 



~1 52~ -

reurifü em .Londres, ad.optarido os que.stionarios · relativos aos cinco 
àssriri).ptos ·da ·ordem do dia consignada no Trata·do de Paz para a 
·primeira e proxima Cónferenda e approvando os termos da circulll:i' 
envfada aos 45 Esta.dos . mencionados· no annexo ao Pacto da Liga da~ 
Nações. 

A esse tempo, inaugul·ava a Commissão suas relações com a -Liga 
das Nações, procurando assentar as bases do projecto de departa~ 
mento internacional do trabalho e a 'formação da lista ·dos · doze 
paizes de inaior importancia industrial que são membros de direita 
daqueHe departamento. As reuniões s'LIC'cessivas, de 28 e 29 de Junho, 
.em Paris, e de 31 de Julho a 5 de Agosto, em Londres, foram empre-
gadas em responder a di.fferentes indagações de varios governos; .na 
adopção de médidas urgentes, de accôrdo com o Governo americano, 
para a convocação da co!'lferencia; e na discussão dos projec;tos de 
relatorios sobre as materias de sua ordem do' dia, inclusive· ·o preparo 
d e um proj·ecto de' regimento interno da mesma cçmferencia. 

, Por fim, el11 20 de Agosto, resumiu a Commissã6 seus trabalhos 
e projectos em uma circular dirigida a todos os governos interes-
sados . Tal é o trecho mais importante desse documento, que terá 
de Iuturo grande· importancia como fonte de interpretação das deci-
sões da conferencia e do departamento internacional do trabalho:··:· 

"Discusão das questões .que dizem respeito á secção do 
trabalho do Trata.do - Tem .sido perguntado á Commissão 
se as questões qqe diz·em respeito á constituição da Orga-
nização Internacional do Trabalho poderiam ser discutidas 
e)ll Washington, ou se, ao contrario, só poderiam ser sub-
mettidas á Conferencia, mediante sua prévia inscripção; se 
assim o decidisse a conferencia, na ordem do dia de uma 
Conferenda posterior, conforme o art. 402 do Tratado." 

A Comissão foi de seguinte parecer: 

"Nos termos do art. 400 do Tratado, a ordem do dia 
de cada sessão será, p·ara o futuro, organ!·zada pelo .conse-
lho de administra,ção, que tem o dever de examinar todas 

. as proposições que lhe forem submettidas por qua1lquer dos 
. governos interessa1dos. Nos termos do § 3º ·do· art . . 402; 

póde a Con.ferepcia decidir que toda questão •· particular 
seja incluída na ordem do dia da sessão seguinte . Quanto 
á sessão deste anpo, a ordem do dia está fixada no annexo 
da convenção cio trabalho e não p·are.ce possível emprehen-
der; no ·curso dessa sessão, a discussão da propria conven-
ção, emquanto ella . não fôr acceita por todos os Estados 
representados na Conferencia. Por outro lado, para o fim 
de evitar todo eiquivico, julga a commissão necessario decla, 
rar que conforme. á decisão tomada pelo Conselho Superior 
das Potencias AMiadas e Assodaclas e commnuicadas á Alle-

. manha antes da a~signatnra .do Tratado de Paz, a questão da 
admissão da Allemanha na Organização Internacional do 
Trabalho, . immediatamente · àpós a Conferencia de Wash.ing-
·ton, será in·scripta na ordem do · dia; mas - ·como aliás. se 



dá· quanto a · ·outras questões inclui das na. ·ordem. do. dia. :o--
essa 'proposta de inscripção não foi devidà á iniciáti:va da 
commis:são de organiZ:ação." 

. Os ultimas trabalhos da commissão consistiram na organizaçãQ 
da ' lista dos nove paize·s de maior importa,ncia, para o fim da consti-
tuição do Departamento Internacional. ·Essa lista, após reiteradas 
communicações da commi.ssão com os diversos governos, ficou assim 
formada: Estados Unidos, In·glaterra, Françã, Allemanha, Italia, 1Bel-
gica, Japão, Suissa e Hes·p'anha . Tornou-se, porém,· explicito que, se 
a Allemanha tomasse parte na conferencia, teria, seu Jogar nessa Ifsta , 
sendo nesse cas? excluido o ultimo dos paízes alli enumerados. 

39 - Conuocáção da Conferencia d~ Wa,~.hoington - A convo-
cação da primeira reunião da conferencia ficaria a cargo ·do Governo 
norte-amerkano, , auxiliado pela commis&ão acima referida. A 11 
de Ag0sto de · 1919, dirigia o Dep·artamefito ele Estado dàqueHe Go-
verno aos governos dos demais paizes, Q seguinte telegramma: "·O 
Presidente dos Estad'os Unidos, de accôr'do com as disposições da 
Parte XIII do Tratado de Paz assignado em Versalhes, a 11 de Junho 
cl ~ 1919, entre as potencias alliadas e 'associadas e a Allemauha; e 
com .a autoridade crue lhe foi conferi.da pelo Congresso, convoca pelo 
presente a p1'imeira reunião da Conferencia annual do trabalho ·alli 
prevista, para se realiz·ar em Washington em 29 de Outubro, ao 
meio-dia. ,O Governo dos Estados Unidos dirige a cada nação que 
é, ou fôr anteriormente a essa reunião, memibro da organização in-
ternacional do trabalho, constituida pelo art. 387 do Tratado de Paz, 
convite para enviar a Washington seus delegados e outros r·epresen-
tantes com o fim de tomarem parte na mesma conferencia." 

IV 
MARCHA DOS TRABALHOS 

40 - Inauguração da Conferencia - A . Conferencia Interna-
cional foi inaugurada ás 11' e m eia horas · do dia 29 de Outubro, no 
salão cle honra do Palacio da União P an-americana. em Washington, 
sob a presi•dencia do Sr. W . B .. WILSON, Secretario do traôalho do 
GoYerno norte-americano. 

Abrindo os trabalhos da conferencia, produziu o Sr. WILSON 
um ·discurso ·notavel por seu clarividente bom senso. ··Depois dr. 
dar em nome do povo norte-americano e de seu governo as boas 
vindas aos delegados dos diverso·s paizes alli reunidos, exprimiu suá 
confiança nos bons resultados da Organização internacional criada 
pelo Tratado de Versalhes . A questão das relações entre patrões e 
operarias; a do •e1quilibrio entre o rendimento do serviço do traba-
lhador e o cuidado com sua protecção, a da distribuição equitativa 
dos productos elo tra!balho, são questões essas de ·todos ó's tempos. 
Ninguem póde esperar - que ele um momento para outro se constrúa 
o organismo que nos fará passar do cháos. em . que ainda nos encon-
tramos, para a justiça, harmonia e felicidade universaes; a que 
aspiram(js. Devemos antes seguir o processo lento aconselhado pe,la 
experiencia. construindo p•edra sobre p~dra, rei.eitando o qut; ., é 



máo· e' .conservando o que é bom. Não basta· examinar o aspecto ma-
tedar desses problemas. Das grandes lutas das raças humanas resul-
tou um estado em que o individuo póde chegar ao d-esenvolviniento 
mais •completo de srnas. faculdades moraes e ao maximo de conforto 
material compatível com o. bem estar . da sociedade. Em tudo . isso, 
o factor principal é o proprio homem. Toda .conclusã0 a que a con-
ferencia pudesse chegar sem levar devidamente em conta que os 
trabalhadores do mundo são seres bumanos, bem vivos, animados 
de todas as esperanças ·e aspirações postas por Deus no coração 

·ltumano, falharia· ao .fim para que essa organização fôra instituída. 
A conferencia realizava sua primeira reunião; sua obra estava inti-
mamente presa á sorte da Liga das Nações. Cumpria-lhe examinar e 
rnsolver os problemas inscriptos em sua ordem do dia, esperando 
todos ,que a réunião durasse o. bastante .para o cabal desempenho 
daquella tarefa. 

41 - Trabalhos preliminares - Logo na s-e-gunda sessão da:quelle 
mesmo dia, apresentou FoNTAINE, em nome da Commissão de orga-
nização, um relatori.o em que eram expostos os trabalhos preiparato-
rios daquella primeira reunião da -conferencia. Além desse documen-
to, offereéia-se um projecto <ie regimento interno, que deveria vi1go-
ral' até a approvação do re-gimento definitivo . Aliás. no Tratado de 
Paz se haviam previsto as linhas geraes da marcha dos trabalhos da 
conferencia. A votação se faria por cabeça e não por de-legação 
de cada paiz, como se dá nas conferencias dlp1omaticas. Essa cir-
cumstancia imprimia á Conferencia Internacional do Trabalho um 
caracter parlamentar. Para votação das materias constantes da 
ordem do dia eram sempre necessarios dous terços dos delegados 
L[Ue tomass·em parte · na conferencia, sendo, em taes casos, no.nünal 
a votação. A -conferl'ncia poderia nomear as commissões especiaes 
que julgasse necessarias para o ~~tudo das questões sujeitas á sua 
consideraçãp . · Nessa primeira reunião foram desingadas 11 commis-
sões especiaes, para exame dos seguintes assumptos: proj-ectos, ve-' 
rificação de poderes, pedidos de ·admissão, re-gimento interno, re-
dacção, homs de tra;balho, paizes -especiaes, desemprego, trabalho de 
·mulh'er"es, t:i-abãlho de crianças e trabalhos Insaluhres : · 

As pdmefras sessões da conferencia foram empregadas no ·estu-
rlo de varias questões de ord·em, perdendo-se largo tempo, como 
succede a toda a·ssembl'éa numerosa, na discussão de assumptos de 
importancia secundaria. Deve-se, porém, levar em conta a falta d.e 
pratica· parlamentar da maioria dos delegados, motivando· constan-
tes adverterfcias do Presidente a varios oradores, cumprindo julgar 
com be.nevolencia ·a: attitude das diversas representações. Enormes 
foram as difficuldades qrne ellas tiveram de vencer, para estabelecer 
o accôrdo sobre questões ainda dis-cutidas e em que estão envolvidos 
respeitaveis interesses de classes. Aliás, tanto da parte das tlele-
·gações opera,ria·s como das patronaes houve geralmente as melhores 
disposições para o entenoimento, que afinal se veiu a estabelecer, 
cada qual ce!fendo um pouco, pro bono pacis, em suas pretenções 
antagonicas. Só em determinado momento essa con cor dia esteve na 
imminencía de ser desfeita. Foi em uma das occasiões em que se 
discutia a questão do dia d~ oito horas. Os delega:dos patronaes fa-
ziam uma certa resistencia á adopçã-o desse principio conju.ntam·ente 
'ao dá semana de 48 , horas. Os delega-dos operarios; julgando qu~ ess<1 
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. era uma conquista já · assegurada nos principaes paize~, fóra de dis-
cussão, ameaçaram de retirar-se collectivamente da conferencia, em 
signal de protesto contra a attitude dos representantes industriaes. 
Dentro em pouco, pol"ém, a decidida intervenção dos delegados go-
v~rnamentaes, em sua grande maioria· favoraveis á·quella limitação 
de horas de trabalho, garantia a passagem do projecto de convenção, 
em que ficavam consignados aquelles dous princípios. 

42 - Admissão dos delegados allemães e austríacos - A pri-
meira questão discutida foi a admissão á conferencia das delegações 
allemã e austríaca. A Conferencia da Paz resolvêra que a materia 
fôsse decidida pela propria conferencia do trabalho. O parecer da 
com missão organizadora era favoravel a essa admissão. Manifestou-
5e contrario o Sr. GuÉRIN, um dos delegados patronaes francezes. 
Estava di&posto a acatar o parecer da commissão, mas julgava que o 
pensamento do Conselho dos Alliados era que a admissão dos alle-
:nães se désse no fim da conf·erenóa e não desde o seu inicio . Jul-
gava que não se podiam sup·primir da vida industrial e de toda rela-
ção de povo a povo, nações de mais de cem milhões de habitantes, 
reconhecendo que era do interesse dos pai.zes representados na con-
ferencia que as- resoluções a'doptadas se applicassem a todos os 
povos, não deixan-do livres de a,pplical-as certas nações suas concor-
rentes. Mas, pensava, por outro lado, que os interesses não são tudo 
na vlda, que a questão de dinheiro não correspondia a todas as aspi-
!'ações da alma humana. Era preciso estabelecer uma barreira entre 
a barbaria e a civilização. A conf.erencia estava reunida em um paiz 
que ainda nã.o ratificara a paz com a Allemanha . Não se podiam ve-
rificar os poderes dos delegados allemães, pois não se conheciam as 
autoridades em condiçõe·s {le conferir taes poderes. A demóra no 
recebimento da delegação desse paiz mostrar-lhes-ia que a conferen-
cia sabia fazer distincçjfo entre os violadores de tratados e os defen-
sores do direito. 

Coube a J OUHAUX, ·secretario da c. G. T . franceza e delegado 
operaria do seu paiz, responder, em nome das delegações operarias, 
:i.o ataque de GuÉRIN . Q.s operarias faziam questão de declarar que 
~entiam os mesmos cuidados pela dignidade nacional. Mas, pensavam 
que razões de ordem economica, bein como de ordem moral, deter-
minavam a acceitação das representações não só allemãs e austríacas, 
como de quaiquer outro paiz, que desejasse· participar da conferen-
cia. Para comprova,r essa nec,eissidade, bastaria considerar o prin-
cipio do dia de oitb horas. Como exigir applicação desse principio 
de paizes industriaes, como a Allemanha e Austria, se não tomassem 
parte nos trabalhos çla conferencia? Esse ponto era tanto mais im-
portante, quanto noticiavam os jornaes que nesses paizes os opera-
rias estavam trabalhando nove e dez horas diarias. Outro motivo 
influente para essa orientação das delegações operarias, era a sua 
~eal adhesão á Liga das Nações. Essa nova concepção de justiça inter-
nacional trouxera um pouco de claridade á immensa dôr da guerra. 
Fôra para os trabalhadores um reconforto, dando a esperança de 
que o mundo não tornaria a assistir ao horrivel espectaculo daquelles 
u.ltimos annos. A admissão da Allemanha era uma questão primor-
dial. Partidarios da jus.tiça, pediam os operarias ao.s representantf!fl 
,te · todas as nações que viéssem livremente discutir, · sinceramente 

· deéidir e executar com firmeza os JJJÍncipios da legislação interna-
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cional do trabalho. Outro modo de proceder da parte da confereücia 
dcsilludiria amargamente aos trabalhadores do mundo inteiro e nin-
guem poderia prever as consequencias sociaes da expansão a todos 
os paiz·es da angustia e mal estar reinantes nas classes aperarias de 
certas nações. · 

. Ü Barão MAYOR DES PLANCHES, faUando em nome da deiegação 
governamental italiana, collocou a questão em seus devidos termos. 
A divergencia era apenas quanto ao momento da admissão elas re-
presentaç0es allemãs e austríacas. Parecia que, tendo· ellas de ser 
recebidas, melhor seria que o fossem desde logo. Esse foi o ponto 
de vista que prevaleceu. O proj.ecto da commissão foi votado unani-
:nemente, com excepção do delgado ]latronal francez, GUÉRIN, que 
ao annunciar-se esse resultado, ex•clamou: "E' bem esse, senhores o 
esplêndido isolamento 1" ' 

Mas, apezar dessa resolllção, não tomaram parte nos trabalhos 
.da conferencia aquelles delegados. Em 3 ele Novembro, as organiza-
ções. profissionaes allemãs telegra1phavam 'ao secretario geral da con-
ferencia, acolhendo calorosamente aquella decisão, prev·enindo, en-
lreta.nto, que difficuldades na obtenção de passagem ·talvez impedis-

.:sem os delegados dos trabalhadores desse paiz de collaborarem effe-
cti vamente no Congresso de Washington. Posteriormente, em 28 do 

: mesmo mez, communicáv'a a delegação allemã que, no momento de 
. !•mbarcar, s·oubera, por· informação do secretario geral da · conferen-
cia, quê os trabalhos desta estariam concluidos no fim do m ez. -Em 
taes condições, a viagem se tornaria inuti.l. Esperava, - porém, a 

. _delegação que a conferenci.a não tomasse ·sua ausencia, motivada por 
c~rusas imprevistas, como signal de má vontade. No curso dos ulti-
mos dez annos a Allemanha, dizia o telegramma daquella delegação, 
fizera. tuclo .quanto lhe ·era possiv.el para o progresso da sua legisla-
ção operaria, inclusive .o .de todas as questões debatidas na confe-
rencia : Isso tornava evidente quê a ausencia da Allemanha nesses 

... trabalhos não denotava de sua parte desinteress·e pelo que diz r es-
peito a_0 bem estar das classes trabalhadoras. Os syndicatos oP,era-
l'ios allemães se·guiram com o maior interess·e as discussões do Con-
gres~o de Washington e ma1üf,estavam a esperança de que a:- naçõe~ 
4ue cooper:avam para a pr·ptecção . do trabalho, obtivessem o maior 
.successo possivel. A 13 des·se mesmo mez, communicava o secretario 
geral ela conferencia o texto do telegramma dirigido pelo Governo 
.austdaco ao Gov,erno americano, affirmando que apezar de ser im-
possivel a ida da delegação daquelle paiz, pela impossibilidade de 
transporte, governo e operarias da Austria . seguiam com o mais vivo 

.. :interesse · os trabalhos da Conferencia de. Washington. · . 
· Ta.m.bem não t0omaram parte na conferencia delegados gov·enrn-

"!nentaes e patronaes norte-americanos, em consequencia da não ra-
~ tifi.cação do Tratado de Paz pelos Estados Unidos . Não deixava de 
. ser extranho que o Governo encarregado de preparar a primeira 
.-reunião desse Congresso internacional e que para o mesmo havia 
;convocado os demais governos, estivesse impedido de -nelle se' f.azer 
t'epre.sentur. Cómprehendendo essa delicada situação e querendo dar 
uma d~monstração de . sympathia . aqs representantes do trabalho e 

:;,_ :1.:apitàl . dp . pov·o que . a hospedava, vqtou a conferencía, soh , proposta 
:.''· dn.··delegaQ.o italiano, Barão MAYOR. DES PLACHES, ' uma moção de c·on-
·:;vite .·aos . piiJrÕes e 'opé-rarios americano·s para enviarem seus -repre-

sentantes . áqueile c"ertãirieh. :· E-ss·e· gesto tinha' uma . -signfücação .. de 



·pura gentileza, sa!bido como era que a op1mao publica daquelle pai.z, 
já trabalhada pela campanha de hostilidade . ao Presidente WILSON, 
recebera com reservas, senão mal disfarçada hostilidade, a reunião 
ela conferencia trabalhista de Washington. Ex·cusado é dizer que 
aquelle convite não foi correspondido, ·SÓ tomando parte na confe-
rencia o repres·entante operario norte-americano GoMPERS, membro 
da commissão elaboradora do projecto de organização internacional 
do trabalho, adoptado pelo Tratado de Paz e da Commissão organiza-
dora da Conferencia. 

Resolvid,a a questão da 'Participação da 'Allemanha e Austria, 
restava decidir quanto á representação da Finlandia, Luxemburgo, 
São Domingos e Mexico. Desses paizes, os tres ultimos não haviam 

. solicitado sua admissão á Conferencia. Quanto a estes o relatorio 
da commissão foi unanime em negar a representação a delegados 
patronaes e operarios, uma vez que só os governos tinham compe-
l.encia para lazer aquelle pedido. 

Quanto á Finlandia, o caso era diverso. O Governo finlandez 
11presentara o pedido em regra; mas, esse paiz não fazia parte da Liga 
das Nações. Era duvidoso saber se, apezar disso, poderia riepresep-
tar-se na Conferencia. 

A Commissão, examinando esse caso, dividiu-s·e em duas cor-
. rentes. A ·maioria era favoravel á admissão. Defendeu esse ·ponto 
de vista o relator, BALDES!, delegado operario italiano. Sua argu-

. mentação resumia-se no seguinte: O Conselho Supremo dos Alliados 
entregára á Conferencia a solução do caso da participação ·da Alle-
manha ·e da Austria. Ora, esses paiz-es não faziam parte da Liga das 
Nações e foram a·dmittidos á Conferencia. Logo, não era válido , . o 
principio de ser condiçãü essencial para admissão na Organização 
internacional do trab.alho a qualidade d-e membro da Liga das Na-
ções. Mas, ainda admitindo que o . exemplo citado não valesse, por 
ser especial a situação desses dous paizes, restava considerar . que o 
Conselho Supremo, recebendo o pedido da Finlandia para coparti-
cipar da conferencia do trabalho, resolvera entregar a esta a reso-
lução do caso. A decisão favoravel quanto á Allemanha e Austria 
prejulgara a questão . A conferencia tinha competencia para deçi-
Jil-a e devia faz·el-o favoravelmente ao pedido do Governo fin-
landez . 

Respondeu a essa argumentação, em longo e documenta.do ·dis· 
curso, o relator da minoria da commissão, RowELL, delegado gover-
namental do Canadá. Começou salientando a importancia da ques-
tão, que corr·espon'(lia á interpretação d.e um principio essencial 
para a organização internacional do trabalho: saber quaes os paizes 
que della podem fazer parte. Urna dec~são erronea podia inquinar 
de nullidade os actos da conferencia, criando graves difficuldades 
futuras. Diz o art. 387, do Trata d-o da Paz, que os membros origiIJ.a-
l"ios da Liga das Nações serão membros originarios da Organização 
internacional do trabalho e dalli por diante uma dessas qualida:d·es 
importará f.orç·osamente na outra. Institue assim o tratado duas 
organizações internacionaes que têm entre si os laços mais esfreitos. 

· · a Liga das Nações e a Organização do trabalho. A primeira é : a 
que a maioria do mundo -e especialméntê as massas operarias de to-
llos os paizes esperam, c0nsiderando-a como · o . melhor esforç-0 até 
agora concebido pelo espirito humano para re;galaL de JTIOdo-·i>açi-

· .. :fico, · os conHictos. internaCionaes :e. _salv:ar o mqnçW d~: _µm.a. ~r:~P~tíC~ão 
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··dos ho.rrores da guerra. A segunda, tendo intiiinos laços com a pri-
. meira é fundada na consideração de que a paz mundial depende 
· largamente das condições dos traba-lhad-0res em cada paiz e de que 

urna parte essencial a todo programma que tiver como objecto asse-
gurar a paz do mundo, é constituída por uma organização interna-
cional do trabalho que, por seu programma e por sua política de 
•·eforma, possa estabelecer a ·paz industrial entre as nações pelas 
melhores condições de existencia das· classes trabalhadoras, E' 
essencial, p-0rtanto, para o succ·esso dessas duas grandes organiza-

. ções que nenhuma incerteza ou ambiguidade haj a, quanto ao que diz 
respeito á qualidad.e de membro da organização. Aliás, o tratado 
foi minucioso quanto á determinação dos paizes que podem faz·er 
parte -da Liga . Em seu art. 1 º estabelece que são seus membros 
odginarios os paiz.es signatarios do pado e os designados em ·annexo 
que, embora o não tivessem su<bscripto, viessem a adherir sem reser-
va áquelle pacto, mediante uma declaração entregue, dentro de dous 
mezes, ao Secretario da Liga. s.e qualquer outro paiz, não mencio-
:iaclo no annexo, quizer tornar-se membro da Liga, é necessario, 
µara que se dê a sua admissão , que por ella se manifestem favora-
velmente dous t erços dos membros da Liga, rlemonstrando o paii pos-
tulante ter sincera intenção de observar seus compromissos inter-
nacionaes . O que se conclue dahi é que nã-0 ha outro meio, senão 
esse, de admissão á Liga das Nações. Indicou tambem o tratado a 
condição para fazer parte da organização internacional do trabalho 
que é a qualidade de membro. da Liga. ' 

E' crivei que, se a intenção dos redadores do Tratado ele Paz 
fôssc deixar á Confer·encia a solução desse problema, não ihe hou-
vesse dado expressamente essa competencia, enumerando esse .cas-0 
entre os que exigem dous terços para votação, como teve o cuidado 
de fazer quanto aos assumptos mais importantes? 

O argumento .. historico confirma a e:xactidão da these. Ao ser 
apresentad-0 o projec.to de organização internacional do trabalho á 
Conferencia da Paz, o Sr. BARNES, Presidente da commissão encar-
regada daquelle projecto, discutindo exactamente as condições exi-
gidas para a qualidade de membro daquella organização, disséra o 
seguinte: "A·s -suas fronteiras (da organização proj.ectada) são as 
da Liga das Nações . Tivémos duas razões para assim proceder. Em 
primeiro Jogar, porque a Liga das Nações vae ter deveres positivos, 
sendo associada á vida quotidiana da communidade; depois, porque 
todas as nações da Liga vão collaborar em união para o progresso 
industrial." Resultará desse f.acto uma imrpressão favoravel nos 
meios ·operarias, porque se terá a impressão ae que a Conferencia 
da Paz aborda sériamente o problema do trabalho ." E para ainda 
tornar mais clara a idéa da identidad·e da condição de membro 
das duas instituições, própoz na sessão da Conferencia da Paz, Srn 
H.onERT RoDEN a s·eguinte resolução, unanimemente approvada: "A 
conferencia autoriza a commissão a · fazer as alterações necessarias 
para que esta Convenção sej a conforme ao Pacto da Liga das Nações, 
no que diz resp~ito á admissão elos membros e ao modo por que as 
nações podem rectober a qualidade de memibro ." Taes eram os pre-

. cedentes historicos do art. 387 elo Tratado. Não aproveitava o ar-
gumento tirado da admissão da Allemanha e Austria . Esses paizes 
estavam em situação es'Pecial. Haviam assignado o Tratado el e Paz; 
e, embora :não fazendo ·ainda parte da Liga c).as :O-fações, jul~ou-se 
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que para elles se devia abrir ruma ex,,<rn'Jl.ção por .rn©tivos faceis de 
co,mprehender·. E' verdade cque D c.oavite para adhesão fôra .diri{5ido 
a varios paize.s que ain.da não hav.Iam adherido á Liga das .Nações; 
mas, na' pro.pria communicação se dizia ·ql!le o. con:v:i.te ficaria sem 
cffeito, se esses p,aJzes não houv,essem atlherido á L.iga, no prazo. 
previsto pelo art. 1 º do Tnatado. Quantm ao facto de haver ·o Con-
scJiluo Supr.emJ;i rem.ettido á Conferencia do Trabali10 o ·pedido d:.i 
Fü1lan:di,a, nã@ era decisivo o al"gumento, desde que o Conselho não 
linha competencia para irntevp.retar as diS<posiç0es. do Tratad0 . Ha-
via, na realidade, uma difficuidade nessa intenpretação, manifesta<la 
pela divergencia surgida na commiss.ão de admissão da conferen c ia. 
Nos termos d.o a.rt. 423 do Tratado de Paz, as questões dessa na-
tureza. deveriam s·er submettidas á apreciação da Côrte Permanente 
de Justiça Internacional. Concluindo a s•érie de seus argument0s, 
propõe o delegado cana·dens·e que a Conferencia declare deseja vel a 
collaboração da Finlandia na organização internacional do trabalho 
e r ecommende á a,ttenção benevola da Liga das Nações a immediata 
admissão da · Finla·ndia na L:Lga, uma vez satisfeita as condições ne-
c essarias, convidaHdo-se desde logo os dele·gados finlandez·es a to-
marem parte officiosmnente !nos debates da mesma conferencia. 

A discussão sobre esse assumpto a.paixonou a assembliéa, pro-
longando-se por duas sessões. Fa1laram, d.e.fendendo o relatorio da 
.maior ia da commissão, VoN KocH (sueco), NEUMANN (dinamarquez), 
CASTBERG (norueguez)' FRAIP.ONT (belga)' STUART BUNNING (inglez). 
Manifestaram-se favoraveis ao ponto de vista da minoria Srn MALCOM 
DELEVINGNE (inglez)' ESPIL (argentino) e CHRISTIE (.canadense) . 
Afin al, por accôrdo entre · as duas correntes, acceitou-se a admissão 
d os delegados finlandezes, com direitos iguaes aos dos delegados dos 
de.m ais paizes que não fazem parte da Liga das Nações chamando-
se a attenção dessa Liga para a necessidade de definir claramente 
as condições de admissão á organizaçi}o internacional do tralbalho; 
e no caso de ser a sua decisão contraria ás oonc!usões do rela.torio 
<l a m aior ia da c0mmissão cle admissão, se recoITeria dessa decisão 
para a CôFte Suprema de Justiça Internacional. 

43 - Paízes sem delegação operaria - .Mguns paizes só se 
b aviam feito representar por delegados goveniamentaes, não cn-
v1and.o delega <'l.os patronaes ou operarios. Motivou esse facto uma 
r cclamaç.ão dos delegados 0'Perados, considerand@ enfi.rwquecida a 
siluaçãlil da r epresentação o:peraria, tanto mais quanto cada Governo 
fin1la direito a dlilus delegados . A commissãro de regimtmto, estudan_-
do essa reclamaçã:o, mostrou que nella havia <dous pontes a resolver. 
Primeiro, v.erifkar se os governos têm o direito de s@, nomear dele-
gados govern am1entaes; segundo, que medida pratica poderia ser 
contra isso empregada pela COil'ferencia. Quanto ao primeiro ponto. 
reconheoeu a commissão que- cada pa•iz tem, em principio, a ob;dga-
ç ão de enviar ~ru.atro delegados. Mas, o Tratado nã0 prevê penali-
dade para a i neoc ecuçãü d.esse dever. E' ver,dade q;ue o § 2• do 
art. 390 do Tr·atado determina que, ·no caso de um governo haver 
enviado s©mente um dos dous delegado:s não o:tlficiaes, esse podera 
tern1ar paute nos traibalhos da conferencia, mas não terá direito de 
voto : Mas, essa regra é de interpretação restricta. Praticamente, 
.não seria r ecommenda1Vel '.P'l'i1var os delegados ·goverirnmentaes ·em 
-:.tnestão do direit0 de vo.tar . ·Essa medidà .t eria .o eiffeito ou <<le impe--
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dir certos governos de. participar da conferencia ou de fazer com 
que elles nomeassem quatro delegados, que de facto seriam todos go-
vernamentaes. Do inquerito a que a commissão p·rocedera para ve-
rificar os motivos dessa falta, havia se chegado á constatação de 
que só razões transitorias levaram aquelles governos a assim proce-
der. Alguns (Uruguay, Portugal e Rumania) julgaram não terem 
1.empo os delegados de chegar a Washington; outros (Colombia, 
Equador, Sião e Persia) declararam não p.ossuir organizações pa-
cronaes e operarias em condições de designar delegados; outros (São 
Salvador) dirigiram-se as organizações syndicaes mais representa-
tivas das classes e essas organizações não responderam ou não qui-
zeram fazer aquella designação. A Republica . do Haiti declarou que, 
sendo um paiz agricola, não possuia associações profissionaes, nem 
patronaes, nem operarias, nem havia esperanças de vel-as tão cedo 
formadas. Só lhe interessava a questão do desemprego, enviando 
por isso o seu Ministro MoRAVIA, •que tomareia parte na conferencia 
u.d audiendum. 

44 - Delegação operaria japoneza - Em nome das diversas 
. delegações Q:Perarias, justificou o representante belga, MERTENS, um 

protesto contra o modo pelo qual fôra escolhido o delegado dos ope-
rarios japonezes, por estar o processo seguido nessa escolha em 
desaccôrdo com o Tratado de Paz e ser contrario á liberdade syndi-
cal . O direito de livre associação é reconhecido no mundo inteiro 
e a prova disso estava na presença das diversas delegações dos tra-
balhadores que tomavam parte nos estudos e decisões da conferen-
cia, em pé de igualdade com as delegações patronaes. No Ja_pão, não 
reconhecem as leis aos operarias o direito de se associarem parn 
defesa de seus interesses profissionaes e melhora da propria condi-
ção . Ninguem pensava em se oppôr· á admissão do representante 
japonez, apezar de irregularmente nomeado. Apenas se pretendia 
chamar a attenção da conferencia para essa anomalia, pedindo sua 
intervenção junto ao governo japonez para que nesse paiz, como nos 
demais membros da Liga das Nações, a liberdade de associação 
fôsse escrupulosamente admittida e respeitada . 

45 - Delegado operaria argentino - Tambem suscitou larga 
discussão a admissão do delegado operario argentino. A União 
Syndicalista Internacional, por carta de 1 º de Novembro, dirigida á 
Commissão de verificação de poderes, dizia haver recebido commu-
nicação da Federação dos Syndicatos Operarios da Argentina, re-
presentando 80. 000 operarios organizados, em que se provava haver 
sido feita a nomeação do delegado operario desse paiz, em desaccôr-
do com o art. 389 do' Tratado de Paz, uma vez que o Governo não 
consultara aquella Federaç·ão, que é a mais representativa do paiz. 
O relatorio da commissão de verificação de poderes, depois de re-
produzir as razões dos delegados governamentaes argentinos, P-scla- · 
receu o modo por que os fados se haviam passado: O delegado o.pe-
rario fôra escolhido de arcôrdo com a associação dos ferro-viarios 
"A Fraternicl_ad". Essa associação operaria era a mais antiga do 
paiz; contava mais de 15 . 000 membros, comprehendia mais de 
90 ºIº dos ferro-viarios, e era "incol"porada'', de accôrdo com a l ei do 
paiz . Havia alli tambem uma federação de syndicatos operarios re-
})resentando ·algumas industrias, cujo effectivo parecia incerto. Na 
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Argentina não ha lei es,pBcial sobre syndicatos profissionaes. Alle-
gavam os delegados argentinos que a "Fraternidad" era a unica asso-
ciação representativa dos trahalhadores de todo o paiz e a unica 
que tinha responsabilid'fldes perante o Governo. O que de tudo isso 
parecia resultar era que, na Argentina, não existia organização ope-
raria representativa da maioria da classe. Em taes condições, ser ia 
recommendavel que a escolha se fizesse de accôrdo, tanto quanto 
possivel, com todas as assodações de trabalhadores. Isso não im-
portava numa reprovação ao acto do Governo argentino, pensando 
a commissão que devia ser recebido o seu delegado operaria. Va-
leria porém, como uma recommendação para todos os paizes onde 
não estivesse sufficientemente desenvolvido , o syndicalismo. 

Combateu o parecer da commissão o delegado operaria hollan-
uez ÜUDGEÉST. Affirmou, como secretario da União Syndicalista In-
ternacional, qu~ recebera a pro'Va de cotização de 80. 000 membros 
da sociedade reclamante, o que demonstrava ser esse o numero de 
membros da Federação. Existia ella havia mais de dez annos e 
comprehendia operarias da industria e do commercio e tambem 
trabalhadores de portos e maritimos. Mantinha, no momento, dous 
delegados, o seu secrrertario e thesoureiro, numa 'Viagem de estudos 
das principaes organizações syndicalistas da Europa. Pouco impor-
tava que ena não fôsse registrada, ou não tivesse personalidade ju-
ridica. O Tratado de P.az não exigia essa condição para a consulta. 
Na Conferencia mesmo existiam delegados, indicados por impor-
tantes associações não registradas, como o delegado belga MERTENS 
e o proprio orador, que era Pre·sidente do Syndicato Central da 
Hollanda, não tendo essa associação personalidade juridica. Na 
Fran.ça, os Syndicatos Christãos haviam protestado contra o facto 
de ser escolhido um representante indicado pela Confederação Ge-
ral do Trabalho; o Governo indeferiu· essa reclamação, pelo motivo 
de ser maior o _numero de membros dessa confederação. 

Tambem se manifestou contrario á admissão do delegado argen-
tino o delegado operaria francez JoUHAUX. Defenderam o parecer 
da commissão não só o representante operaria argentino BALINO, 
cuja situação era contestada, como o delegado governamental do 
mesmo paiz, ANASTASI, e o delegado governamental uruguayo, VA-
RELA. A Conferencia, por fim, approvou o parecer da commissão ele 
verificação de poderes. 
~~~ 

46 - Trabalho agricola - A regulamentaç~o do trabalho agri-
cola não fôra incluida na ordem do dia da primeira reunião da 
Conferencia, naturalmente devido ao· proposito de começar pelos 
pontos mais importantes e geraes ·da regulamentação do trabalho, 
sobre os quaes já havendo disposições regulamentadoras de leis na-
cionaes, seria relativamente facü o!bter um accôrdo entre os varias 
interesses em jogo. A questão do trabalho agricola foi levantada pelo 
delegado operaria hespanhol CABALLERO, propondo a inscripção da-
quelle assumpto na ordem do dia da proxima reunião da Conferen-
cia, devendo ser elle encarado especialmente quanto aos seguintes 
aspectos: a) t,rabalho das mulheres e das crianças; b) o desemprego 
e seus remedias; e) bases para contractos de arrendamentos; d) 
necessid'ade de pastagens communs; e) cultura sientifica obril.!ato-
ria da ter1'a; f) accidentes e doenças dos trabalhadores ~grico1a

0

s. 
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.Apoiara.m. essa mo.ção, ao ser discutida, JcH!lHAUX e D1 PA:LMAI 
CASTIGLIONE. Disse o primeiro que a Conferencia não podia dei:x:ar 
de ap.provàl-a,, uma vez ·que., em Paris,. na G:1;n;1ferencia hi.ternaoional• 
qo 'Trabalho, h,avia se ligac10 uma imp@rtancia especial ás questões 
agrícolas e fôra em grande J>ai;te devido a esses pT©blemas que dous 
delegados havi'am sido dados aos go;vernos. Confirmou o seg1mdo. 
que essa questão, fôva, ubjecto de longa discl!l.ssão no seio da commis-
são encarregada do projecto ele organização intePnaoional do traba-
lho, e, só pelo desejo de ver attendicl-os os inteFesses ·dos trabalhado-
res agrico.las, co·n:cordara essa eommissão em conceder uma dup.Ja 
representação aos governos, esperando-se C!J:Ue esses FepresentaEJ.tes 
cuidariam dos interesses daq;uella class·e de eperarios. Ha, real-
mente, urgencia em garantir esses interesses. E' preciso defender 
os assalariados ir]fdustriaes contra a passive! invasão . da parte dos 
trabalhadores agrkolas, no caso de não ser amparada a situação 
fhstes 1,llitimos. A Conferencia tinhà o dever de preoccupar-se <?.om, 
o be1<n estar geral da sociedade e· não sómente coin a situação desta 
ou daquella classe de trabalhadores, Após longo deba·te sobre a 
uomposição da futura ordem do dia, decide a Conferencia não espe-
eializar as qaestões que a devessem forma.r, deixando esse cuidado 
ao Departamento Internacional do Trabalho . 

47 - Trabalhos maritimo,s, - Em relação aos trabalhos mariti-
mos, propoz JouHAUX, em nome elas delegações operarias, ·que o 
&ep.artamento Internaciona.J. do Trabalho ficasse encarregado ele 
convocar, no mais breve prazo', uma sessão. especial ela Conferencia, 
para o estudo ela regulam>eiitaÇão do trabalho nas industrias dos 
tQ·ansportes por mar. Por outr o lado, fez o Governo f:rancez conhe-
cer o seu desejo da convocação de uma reunião especü:i.I da confe-

, rencia corl'!' o mesmo objectivo e applicação da lei de oito horas, 
prop©nclo ainda a criação de uma secção .especial do Departamento 
Internacional do Traba1ho, encarregada desse.s estudos. Quanto a 
este ultimo ponto, foi a commissão de proposições, de parecer que· 
só o Con.selho de Administração do Departamento tinha competen-
da para decidir . Mas, qua.nto á primeira p.arte, •concordavam as 
propost11s CO!ll o voto formulado J>ela Commissão de legislação inter-
nacional da Conferem.eia da Paz, no sentido de ser deixada a uma 
reunião especial da conferencia do t:uabalho a resolução claquella 
rnateria. Essa reunião devia ser preparada pelo Conselho de admi-
nistração do Departamento internacional, obedecendo aos mesmos 
estatutos e regras das demais sessões. A crnnfer.ern~ fa, de accôrdo, 
c:©m es,se parecer, ado·ptou a resolução de inscr·ever na ordem elo 
dia de um.a conferencia especial a regulamentação do trabalho 
maritiirno. 

4~ - f.nspecçiio· do ll'abalho - Os in.spectores de trabalho que 
assistimn á conferel'lcia, . corno conselheiros technicos de varias de-
legações, fi2ier.am uma reunião especial, pa11a o estudo do~ meios de 
uni~rmi'zação dbs methodos da fiscalização e inspecção do kaba-
Iho nos difi.ferentes paizes. Só pela uniformização desses methodos 
será passive! pr0ceder com vantag.em á comparação dos resuMados 
obtidos. Ficou decidido ql\e, por O'ccasião de cada uma das sessões 
da confere.nc.ia, fizessem os inspectores a ella assistentes na reunião, 
para dar a necessaria ·continuidade a esses esforços. Uma 
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comJlíl-issã.o di:recti~wa provisoria foi logo constituida para encami-
nhar naquelle sentido os trabalhos dos inspectores, della fazendo 
:parte os seg1ün'l!es representantes da inspecção official: BELLiilOUSE 
(lngdatierra.), So~KAL ('Polonia), Sra. HESSELOREN (Suecia), Dr .. W1m-
MANN (S.uissa) e Bé»ULIN (França~ . 

49' - Con.sel'ho de Adminisfoação do Departamento . Internacional 
A composição do Conselho de Admiriistraçã.ID do Departamento 

Internacional do Tx'abalbo suscitou uma larga discussão ent11e algu-
mas de.legaçÇíes. Estabelecera o Tratado de Paz, em seu art. 393, 
que dos 12 · membros que devem re<px,esentar.. os g9vex,n0,s n.aquelle 
conselho, oito seriam nomeados peJ.os paizes de· maior im1portancia 
industrial; e os 4 restantes, pelos . paizes des~g.nados pelos · delegado.s 
goveniamentaes des . p.aizes reppesen.tados na . con:ferencfa, ._ •oom ex-
clusã'o des delega.dos dos oite p,aizes acima. ifá V·imo'S·· <il·Ue ·es"ses oJ.to 
paizes, membros de dir-eito do Dieip,artamer.J.to Tntei:Hiaci001al . dru> · Traba-
iho, _foram os Esta.dos Unidos, Inglaterra, Fr-an\(a; Alfe.ma·nha,.. Italia, 
'Helgica, Jaii>ão; .Russia -e. llespanh-a, dev·endo, es'le , ultimo. sel" e~chrid·o 
no caso . da entradâ .. da AUeman.ha naqueUe conselh<;> ·, 

A. 23° de No.vembro . real1zou-se, a reunião ... dos tte}egados ·governa-
:mentaes para procederem áquella escolha. Tomaram · pa.r,te· na 
reunião delegados dos 27 paizes seguintes: Africa do Sul, Argentina, 
Bolívia, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca; Equador, Hespanha, 
Finlandia, Grecia, Guatemala; HoUanda, India, Nicaragua, Norµega, 
Panamá, Perú, Polonia, . Portugal, Rumania, Servia, ·Sião,. SQeéia, 
Tcheco-Slovaquia, Uruguay e Venezuela. O resultado do escrutinio 
foi a: indicaç:jo dos seguintes paizes: Hespanha, Argentina, Cax:iadá 
·e Polcmia; por 2:9i . 26, 2{) e 1·6 votos resp.ectivamerite. Para ,prev·enir 
o cas-o de ter o· Conselho Sup·renro dos Alli-ados ou o Con\selho da 
Liga das 'Nações de provêr á vacancfa de qualquer logar, foi desig:na-
·do um· Estado· supplente, recahindo .a indicação na Dinamarca. 

'Depois d1e prn-clamado esse resultado p·elo P1·esiden'Jf:e da. Con-
feren'Cia, apTesentóu o dele·gado ct1bano, JtJsTiz, em nome de todas 
as ·delegações latino-a•mericanas, um protesto, ·em que, depois. de 
manifestarern sua satisfação pela éntrada da Arge·ntina no conselho 
•de afüninis'tr.aç·ão do Departamento Internacional do Trabalho, _ eK-
ptmham os motivos de suas queixas contra o moda por ·que :fôra 
·compo·sto a.queJH'l cotl'seHro. A organização· h1ternac•Í'on1al ' do traba-
1Ji10 de'Vi'a ter o- fim "de assegurar a p-az ·do mundo, sobre a hase., da 
Justiça· social: O ·systema de mHneação ·dos vint·e. 'e quai.ro·. m.embros 
'do conse11ho·'di'tect0r dessa organização; deverá, se ella quiz·er etifé-
e.tivarnm1te man!t:er·:-ó, fim in1ernaciontrl que lhe é prop-Gsto, repartir 
'Cf!U1tati1vamente· ·as . fbl"ças e inif-lüencias d'a organizaçã'o , e represen-
lar . do "'moâ-b·"ffi'ai:s racional e justo- t(')d•os os gN.1pos d'e · n•a'ç.ões e . .in-
teresses ·de- ·que tlepenide o s.uc·cesso· da coinferenoia; A justiça n.~
cess-ari'a; ]j•a-s·eatfa ··na razão·· e .disc.r'eção, . p,are'ci'a mostrar que níio se 
p'l''eslf:a:rw olash1nté atfenção a esse fíicto··: que da's vinte . e 'q.\la·fro ' oa-
d-cita's ·d16· conselh:o de admini'straçãb; vi'nte e tres .haviam sii:le dadas 
'ás nações da :Bllrü'J!rn, aos 'Estados iJru,.d•0s e -ao Jap.ã'o, só se 'ten,d_o 
•delixadó~ tlim fügar ·para . os pa:izes aa Atn:edca latiFl!a-. Essa di'Visao, 
'sem le\'ar ·em .crnnta .0s. motivos que a inspi•ra:vam ·ou o processo. nella 
·s·egui.d·o,. 'era. evidentemente contraria ao espírito 'de jnstiça que sem-
P•Pe d·evêra existir omte quer que se achassem em jogo interesses in,-.. 
t e·m 1adõnae·s·. (Júmpria notaT que esse grupo de vinte nações, occu-
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pante .de uma parte da Ainerica do Norte, das Antilhas, da America 
Central e da America do Sul, era um factor de consideravel impor-
lancia e que todos os dias augmentava de valor, tanto sob o ponto 
de vista político, como so!b o economico ou industrial, de modo que 
não podia ser dada uma razão satisfatoria ao facto de lhe ter sido 
reservado só um logar no Cons·elho de Administração do Départa-
mento Internacional do Trabalho . Terminava o protesto . manifes-
tando os sentimentos de pezar das nações latino-americanas por essa 
injustiça, com a esperança de que inais tarde pudesse ella ser 
reparada. 

A's considerações desse protesto accrescentou, em discurso, 
o delegado do Equador, GARCIA, que dos 120 membros das diversas 
commissões da conferencia, 100 eram europeus, dous pertencentes 
a America Latina e os restantes repartidos pelos demais paizes. Se 
as cousas assim se. passaram, quando a conferencía se reunia em 
terra americana, era. de esperar que, nas proximas reuniões a se 
realizarem na Europa, dos 24 membros do conselho de administra-
ção e dos 120 membros das commissões especiaes, todos }assem eu-
ropeus. Pareciam, portanto, justas as considerações do ·Sr. RowELL 
de que a conferencia não era um negocio puramente europeu, mas 
um negocio internacional. Os factos demonstravam a sinceridade 
desse asserto ., 

V 

·. HORAS DE 'fRABALHO 

. . · 50 - Parecer da Co'mmissão de Organização - A limitação do 
dia rle trabnlho era o problema mais importante ·da ordem do dia 
'da Conferencia de Wash'ington. Suscitou naturalmente uma larga 
dis~Us~ão, durante a ·qual foram expostos O'S principaes argumentos 
das diversas ·escolas economicas ácerca desse problema. Acompa-
nhando o ·debate · travado no seio da Conferencia, reproduziremos 
apenas a3 linhas geraes da discussão, aproveitando as contribuições 

· mais originaes tI aZida& pelos diversos oradores . 
Entre os trahalhos · prepartorios da -Commissão Organizadora d,l 

Conferencia,' e;,f&Ya o estudo dessa questão. Essa commissão, apre-
sentandr· um prcj ecto de regulamentação internacional da Iimit~ ção 
do dia e ela semana do trabalho, fel-o acompanhar dum longo rela-
torio onde p as:;umpto ficara largamente explanado. Referiremos os 
dados principaes desse relatorio, o qual tem grande valor para o 
e5tudo das conclusões da Conferencia. O proj·ecto implicava o prin-
cipio da semana de 48 horas, propondo a Commissão a adopção 
desse principio, de preferencia ao do dia de oito horas , por· dous 
motivos: Em primeiro logar, ·porque deixava mais elasticidade á 
distribuição das horas de trabalho e facilitava a adopção do meio 
dia ou mesmo de um dia inteiro de féria, no sabbado, ou em qual-
quer outro dia de trabalho, permittindo fornecer mais de oito horas 
i10S outros dias da semana. Em segundo Jogar, porque permittia 
assegurar um dia de descanso na semana, o que não se obteria com 
o principo do dia de oito horas . E' evidente que qualquer que 'seja 
o principio adaptado tornar-se~hão necessarias · .modificações, ao 
menos actualmente, ·Para certas industrias e categorias de trabalho. 
E' essa uma questão de maxima irnportanci a . A simples acceitação " . 
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. do dia de oito horas, se deixa a maior liberdade a cada Estado para 
conceder derogações que lhe paraçam justificaveis por sua situa-
ção particula,r, não preencheria o fim para que foi instituída a Or-
g;mização Internacional do Trabalho. Deve-se reconhecer, todavia, 
que o estudo da que·stão está ainda muito pouco adeantado nos diffe-

. rentes paizes industriaes para que se possam precisar as particula-
ridades e limites desas modificações. Entendeu unicamente a Com-
misão de propôr, numa fórma geral, as condições que parecessem 
justificar uma excepção ao principio da semana de 48 horas e os 
limites geraes em qué devem razoavelmente manter-se. as de(ogações a 
esse principio. Como os differentes governos já adquiriram uma 'certa 
experiencia na applicação dessas disposições, era de esperar q\le 
uma Conferencia posterior pudésse precisar aquelles limites. Re-
commendava~se á Conferencia convidar o Departamento Internacio-
nal do Trabalho a proseguir nos inqueritos sobre esse assumpto 
para elaborar opportunamente um relatorio a esse 1-'e.speito. 

51 - Industrias de trabalho continuo - O caso mais importante 
sobre que a Conferéncfa teria de decidir era o caso das industrias de 
ll·abalho continuo, isto e, das que por ' com1e·quencia de sua prop:ria 
natureza precis_am manter b serviço, sem interrupção, durante sete 
dias por semana. E' ·de uso nessas industrias empregar turmas suc-
cessivas, trabalhando sete dias por semana. o ' trabalho nos altos 
fornos ·e nas fundições de · ferro, representa 'U.Ill caso typico · desse 

,genero. Parece realmente muito difficil limitat actualrnente o tra-
balho a 48 horas por semana nessas ind11strias por · meio d.e urna 
acção internacional e devem-se autorizar derogações. Seria preciso 
para limitar o trabalho de caàa op_erario a seis dias por· -semana 
reorganizar a industria pela formação de turmas supplernentares 
ou por qualquer outro modo. ·Essa reorganização já foi effectuada 

' e1~1 certos casos, corno, por exemplo, no fornecirne·nto de electrici-
dade e gaz em algumas cidades da Inglaterra. Para generalizal-a, 
.l'ôra preciso dispôr de mão de obra mais abundante, cumprindo 
ainda resolver outras difficuldades. A Commissão julga, no emtanto, 
.que essa questão exige uma solução urgente, afim de que o beneficio 
do descanso semanal (é esse um dos principio·s acceitos pelo Tra-
tado de Paz) possa ser assegurado aos operarios dessas industrias. 
Em muitos casos, esses operarios já obtiveram certo numer-0 de 
dias de f.érias, no curso do anno e está entendido naturalmente que 
elles não serão att'ingidos pela diminuição do numero de horas por 
semana, que se pr-0põe. 

Examinou a Commissão a possibilidade de recommendar que a 
duração do trabalho de uma turma nas industrias de trabalho con-
'li nuo, fôsse limitada a oito horas. Admittia, entretanto, que em 
certos casos (por exemplo p·ara a direcção de machinas de ·ex-
tiacção nas minas) a duração do traha.Jho variasse segundo a inten-
:sidade do serviço; reduzindo-se durante as horas de adi vi da de. ii11-
1ensa, quando as rnachinas funccionarm sem parar, e prolongando-se 
durante a noite, quando· o trabalho é muito menos abundante. 
Quando os operarios passam periodicamente de uma turma . a outra, 
afim de assumirem alternadamente seu trabalho durante o dia e 
durante a noite, e.ffectna-se geralmente a passagen1, ·supprfrnindo-s'e 
uma tur ma e prolongando .. se respectivamente a .duração do ·serviço 



de ' uma- ou de varias tm,mas. Recwrrimend'ava, pois, a Cornmis·são 
que nessas industrias a duração do trabalho n:ão exce<!l'esse de 5'0 
horas p0·1· semana eil'l! médti!a dentro · d'e mm mez cm de periodh 
nien@r. 

Importava iguabnén'fe examinar a situação dos operarias, como 
mestres, o pessoal de ca1:deil1as e d'e conc·edos, ou aqueUes cuj10 em-
prego é intermh'fent'e ·ou muito fafiganfe que devem, por força de 
!más fmrcções fornecer um servi·ço antes e após as horas ord'inarias ele 
trabalh0. (') anneX:'o B d'0 pro'jecto de convenção (f) enumerava esses 
casos, baseamlo-•se nas informações prestadas á Commissão. Essa 
1'is·ta -eFa' tal!vez inctompleta e a Confer-en'Cia receberia, sem duvida, 

· i·nfor.mações e0mlplemen'fa:t'es. Os ·salari'os d'os opera.rios alli visados 
eram :ger'almea.te esfabelfe'Cidos, füvando-se em conta o caracter ex-
·cepcfogal Glo trafbal11o delies. Imp-ortava todavia f.ixar um certo 
I'imi:l!e . .a.o numere· de hat'as q:ue delles se pudesse exigir;. propunJrn 
a Commissão a cifra maxima ·de· 60 por seinana. 

5.2. - Ho1·as supple1rrenfüres - A ultima e 
·q:uestã@' 'ª. res01ver era a d·as horas · suplementares. 
p0d.em eilas 'ser , di;v.iidiidas em ·fluas "categorias: 

mais · importante 
Na pr!iti'ca acLual, 

a) 'Horas suppl'ementares iusti>ficadas pelas condições espeeiaes 
da industria. A C'ommissão fazia um resumo dellas, no an:nexo C ao 
pt·ojecto de .convenção (2) . N·essa categoria os casos mais n<:>.bvei:s 

·são aqtre'Hes .ein que o h;abalhc;» depende das condições cliimad:errieas 
·em que o•s mat'eriaes a.prnveitados estão suJ·eitos a deteidor.ação ~ 
onde, 'de 'tempos em tempos, o serviço está .exposto a parar . . Nesses 

(1)' QUA-DRO B. - . <Jategdtl'ia íZe pessoas empregad:as em t1·abaU1;0s ccm11n11.ns 
na ?'liaioi·· pcirt:e .cl;a,s 'vtuJ;ustria.s s.us-a~eis de estarem isentas da Zimii;taçci'>o de 
4.8 horas, 'JJ'O?' motivo diá.s co?btUções especiaes dos 881<8· SC?'Viços: a) pessoas cibFi-
g.tda.s· a se mpr..eseI11ta,r am.ree d~ hor-a no.nua;! do cameÇo do tralbalho ou a p.er--
m,wecer. deipois do fim -ct·o c1ia, notaid.ail'nie!nitre o pes1soal drus ca.!:tÍekas, os m e-
camicos,. · el~ctricisfüs, Jubrifica:dor,elS e fiseaies; b) ;pessoais olbri.gTudas a se aip're-
sentar ce.do pam o pre1pü:i.r.o d·e mruter.iaes, ·gr.axelr-os e apont;a;do:res, no·t'AAla-
mente es. p1repar.rudores da l·eV.€ldura na .paJiliaria, os ·ajud:am.tes de mo<lldll:dor nas 
fundições ; e) pessoal cie conservação e de eonceTtos ; d) os ehimiees nc;is 13,bo-
ratorHie, o pessoal empr.egaido em .p!\SICJ.'llizivs e a na;!.yses; e) ser.vi<;:o· de fov·nos, 
incluSive· o ·pessoal dais i·etortllis, o ~ssoal das usinas de gaz; j). os cozccfor.es 
<IUe trreJíJaUta.m de mod·o ccm'tinuo .nos se!l'VÍ!;-OS em que o ,cc;izimento exi·g·e vanios 
dias, 0 '·!'>~sóa\I dos fo'linbs' e t!stru.fa;s ; fi) O•s vlgli!àntes noctur.nos e diurnos, J'is-
caes, agulheiros d·e caminhos de ferr-o e de usina. 

fll) CllN!A'IDRo e!'. - a) Iildtrs&:i·as em q.ue 'se predüzem r egula:rmen te em 
·eertas estll~@es perio'do'S• 1àe aJctilvJ'à'ade iritensa; por ex·emplo: fabricacã.o de 
·aguas ' 1gâlzosa•s,. en•ganlrMlam1erito de cer'v'ej\l, in\~reSBã:o e en·cad·erna.Ção, préparo 
de ali•1nen:toa1. m~1ta;gem, . frotJr'!XYação ·<fu gelo, e'3c1!)w1•,g0 e 'eseoiha de sen'uerltes , 
falhricai;ão· ou. concerto de ' madli<Ei.a.;· ou . ins·brumeiitos •ag'vic-olas. f.álbrieae'ãio de 
a.dubOt; 'a1'tiifücirues ; b) <.industrias em que se ,prtyd.U:zBm enc·ommemfa;:; ·Jfruséas em 
conse.<]'\!'encia. de a;ccmtecimenfos im;i:>l'evistoo; por ex·emr.>lo confecção d>e·- r©U!Pas, 
't.ra:ba11'lóB1 occasI•onaes de ' tiintrn"ari'a:, J.avagem cliim,ica, faibrJ.c~ã,~ de biacoutos, 
e1itréll'eilit'ós· onde se ·guard!rum me1'cafd.orl1ais ·pfi . .,,a: eÍíilba'.rquB, fabri1ooção ele ca·i-
xões .para · 1;1'ainsporite po1' n'llall', •ff'erFaà'ci i'es, rBpa,t'!l,çíilo ele navios, mão d'e obra 
·nas d0cas ;. e) fa1dust;rias q,u•o• p·r0id1\J:irem aJrt.Jg0s ou em1pregain màiteri'aes . ;suJeH10\cl 
a dete·i-ior.açãc;i ; i:>or ·exemplo salgadu~lj- de ·pefoée; comserva& de '~B-ll'<lto'.S, tle· '. é~tth~. 
foi.te condensado,. extracção de oleo . de bai!Bia, fa,brlcaçlLo de cola e d:e gelatina,; , 
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-casos, difficil seTia, senão impossivel, satisfazer á necessidade tem-
poraria, augmentando provisoriam ente o p essoal. Tambem não se-
ria recommendavel, de modo geral, um systema que repousasse no 
emprego de mão de obra occasional. Poder-se-ia talvez, para o 
futuro e em uma certa medida, pela reorganização do trabalho. 
udopção de disposições cuidadosamente estudadas e estandardização 
da producção, assegurar o funccionamento das industrias expostas 
a p aradas irre·gulares e a encommendas imprevistas, sem recorrer 
ás horas supplementares. 

Mas, nos outros casos, e precisamente naquellas industrias mais 
susceptlveis de ser aff~ctadas, a necessidade de executar algumas 
vezes horas supplementares provavelmente se imporá sempre. Pro-
punha a Commissão limitar a 150 por anno o numero de horas sup-
plementares nessas industrias e decidir que toda hora supplementar 
fôsse obrigatoriamente remunerada por uma taxa mais elevada, 
vinte e cinco por cento a mais, ;pelo menos, do salario normal . 

b) Horas supplementares praticadas com o fim de acceler ar ou 
augmentar a producção, ou de corresponder a um accrescimo de 
encommendas, sem que o recrudescimento de actividade dependa 
da natureza do trabalho. A necessidade de 'fazer horas suppl ementa-
r es, em semelhantes casos. póde resultar de que o patrão tenb a_ em-
:prehendido mais trabalho do que podia executar em um dia nor-
mal. Póde acontecer que se façam simultaneamente horas S\]pole-
mentares numa fabrica e dias reduzidos em uma outra . Essa pratir·a 
de horas supJillementares é um tanto . difficultada pelo facto de - exi-
girem os operarias uma r emuneração mais elevada pelas horas que 
for·n ecem a mais. F az-se, em todo caso. um gra·nde numero d ~ horas 
desse genero; a proposta da Com missão, nesse assumpto, era certa-
mente a mais importante de quantas. a Conferencia deveria exami-
nar . Póde-se insistir energicamente para que, nas circumst:=uv:iias 
acluaes, quando uma producção intensiva deve resarcir as perdas 
causadas pefo. guerra. nenhuma limitação seja imposta ao numero de 
horas supplementares, ao menos nas industrias que produzem arti-
gos essenciacs. 

E' por outro lado evidente que, se a pratica dessas horas não 
fô.r estrictamente controLida .pelos pr·oprios termos· da conv.enç,ão, 
não i; e poderá assegurar n_em a uniformidad e das hor_as de trabalho 
nos differe!ltes paizes industr~a e-s, nem os descontos 1iecessarios aos 
operarios. garantias essas. qtw a convenção se propunha, acima de 
tuJo, a obter. O principio rla semana de 48 horas fi caria t•m grande 
parte letra morta. 

Convem igual.mente · lembrar que a experiencia adquirida ate 
aqui e as pes<'J:uizas tentad'as em materia de fadiga dos trabalhadores 

IZ) Indus trias em ,que o temlJ)O n ecessario .,ar.n ex ecutaT os traJba~hos não p6r11l 
s er , por mofivo de s ua p1·01m·ra n rutureza , dete1ml•n aJdó dJe um m od o preciso ; por 
ex.em.pio·: láv ag.em em t in tura r !a, lmpressã'Cl sobre pannos, làm inadores de 
fundiçõee. 'fàbr.fcação de cannos, refirn1ção de cobre, fabricas de arame, fab r i-
cação d'e pa.pel, conifecção de IJãio e de b iscou.tos, costU>m es, fàlbricas de amido 
e de fa rinha de t rigo, vulcanização de borra·oh a , pro tecçã o e ·ertJvolvi.mento de 
cab os electricos; e ) us inas acciom1idas es'!Hl·ci a lmente por a~ua suscl'J{)ti•veis de 
paralysa clio pela secca ou inundação . 



- 538 

muusr.riaes, mostram que as horas supplementares não constituem 
um meio economico de augmentar a producção . Se bem que nas 
épocas de actividade intensa, como durante a grande guerra, quando 
se deve produzir o maximo no mínimo de tempo, a pratica daquelle 
rcgimen possa justificar-se, não é menos verdade que, com· a sua 
continuação, perde o operaria algo de sua capacidade de trabalho 
e que a taxa geral da producção diminue. Julgava a Commissão 
poder propôr e enumerar no annexü C as industrias a que se deixa~ 
ria, dentro de certo limite, a faculdad e de fazer horas supplemen-
tares . / 
· Se comtudo pensasse a Conferéncia que nas presentes cir-
cumstancias convem pelo menos não supprimfr para as 01itras a pos-
sibilidade de fazer horas desse genero, julgava a Commissão dever 
propôr a fixação de limites nas seguintes condições: 1) o numero 
das horas supplementares seria fixado de um modo preciso para o 
anno, isto é, em cento e cincoenta por anno, nos primeiros cinco 
annos; e em cem, para os annos seguintes; 2) as horas supplemen-
lares seriam obrigatoriamente pagas por uma taxa mais · elevada, 
pelo menos de cincoenta por cerito, ·a mais, das horas ordinarias. 

53 - Disposições regulamentares - As disposiçõ·es admimstra-
livas a serem adaptadas nos diversos paizes para assegurar a appli-
cação da convenção, depois de sua incorporação na legislação na-

, ·cional, terão de variar forçosamente, conforme a .organização ad-
ministrativa de cada paiz . Pensava, em todo caso, a Commissão que 

, certas 1regras deveriam ser observadas para p ermittir o contrôle da 
applicação da lei. Essas regras eram indicadas no art. 8º do pro-

. j.ecto .. 
A mais importante de1las era a que considerava infracção á 

lei o facto de fazer trabalhar além do tempo determinado, estabelc>-
cendo que as ho ras de trabalho . deveriam ser affixadas, em lagar 
visível em cada estabelecimento . Sem isso, é quasi impossível aos 

· inspectores de Estado fiscalizarem o numero das horas praticadas 
em· tal ou qual estabelecimento. Póde-se, naturalmente, fixar hora-
rios dififerentes para as diversas categorias de trabalho ou differcn-
tes grupos de op erarias ; mas será provave1mente necessario impe-
dir, por meio de medidas apropriadas, que a lei não seja . burlada, 

.. quer .pela transf.erencia de .operarias desse grupo par:i. outro, quer 
·por qualquer . outra fórma . A Connnissão não julgou dever fazer pro-
postas quanto ao modo de fixação das horas . Em certos casos cum-
prirá ao Estado determinar os limites em que o patrão deverá esco-
lher (como · na lei sobre fabricas, actualmente em vigor na Ingla-
terra); em outros, serão essas horas fixadas por accôrdo collectivo 
entre os ' syndicatos opera rios ou entre o patrão e seu pessoal; em 
outros; e.mfim, essa providencia deverá s:er ·deixada á discriç:ão 
do patrão. 

Com as informações que possuía não se julgava a Commissão 
habilitada para examinar a fundo a questão da época da entrada 
cm vigor da Convenção e a questão de saber se conviria prever. pra-
zos especiaes para certos pa-izes ou para certas industrias: essa 
tarefa devia incumbir á Conferencia. Considerava, entretanto, que 
em fac.e elo desenvolvimento recentemente tom ado pelo principio 
dó dia de 8 horas ou da semana de 48 horas, seria possível tornar a 
Convenção applicavel (salvo as excepções que seriam previstas) ení 
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uma data proxima. Propunha, para esse fim, a data de 1 º de Julho 
de 1921, isto é, um anno após a ex.piração do periodo previsto p elo 
tratado, art. 405, para adopção da legislação necessaria, - \ 

54 - Primeira discussão do projecto - Submettido o projecto 
de regulamentação do dia de trabalho ao estudo da Cpnferencia, o 
primeiro orador que sobre elle S·e manifestou foi o delegado do Go-
verno inglez, BARNES . Salientou que era essa a questão mais impor-
tante da ordem do dia. A certo respeito, o dia de oito horas de tra-
balho preoccupou os trabalhadores de modo mais intenso e por mais 
tempo do que qualquer outro problema industrial. Se os operarlos 
se esforçaram muito por obtel-o, se certos patrões, dizia-o com pra-
zer, fizeram, por seu lado, sérias tentativas, para adoptal-o, os pode-
res publicos mudaram de attitud:e, corri respeito a essa questão, como 

- (;}~rnnto a todas as questões operarias. O trabalho cessara de ser 
considerado uma mercadoria; vae-se cada vez mais comprehendenoo 
·que os trabalhadores são seres humanos. 

Já se tem feito muito para a reducção d·as horas de trabalho. 
Em alguns dos paizes mais avançados, o p-rincipio do dia de oito 
horas já .é um facto consumado. Ahi se admitte, de modo geral, que 
o trabalhador tem direito ao descanso e depois de ter deixado o 
seu trabalho, tem o direito ·de gosar ·da vida, de recrear-se, de com-
pletar sua educação, e de occupar-se com seus deveres de familia 
e de sociedade. A tar·efa da Conferencia é estender e regularmentar 
a appiicação desse principio, S·em esquecer as · differenças climate-
ricas dos diversos ;paizes e sem ultrapassar os limites impostos pelo 
proprio pacto que a reuniu. 

A conferencia não podia deixar de adoptar uma convenção que 
'reduzisse o dia de trabalho, a menos de faltar a sua palavra para 
com os trabailhadores. Durante a guerra permaneceram os operados 
no seu posto, com ·a espera-nça ·e convicção de que, passada a cala-
midade, seria universal a -r educção das horas de trabalho. Não resta 
aos governos mais do ·que executar essa ·promessa . Em nome do Go-
verno britannico podia o orador affirmar que o seu paiz . desejava 
honrar os compromissos nesse sentido assumidos . . Um proj ecto . de 
lei . já tinha sido preparado em seu paii, cuj'os termos differi;:im sen-
sivelmente dos do projecto elaborado pela Commissão . de . Organiza-
ção . Teria de lhe apresentar algumas emendas, mas repetia . <rue o 
Governo britannico cumpriria suas promessas . Após . referir-se aos 
deveres· de todos para com o trabalho, cumpria alludir aos deveres 
do proprio trabalho. .Deviam os trabalhadores · cooperar, de lodo 
coração, para uma próducção mais intensiva possivel. O. mundo 
acabára de atravessar cinco annos de destruição. A riqueza accumu-
lada durante gerações, fôra dispersada em fumo pela bocca dos ca-
nhões .e aqúillo de que o mundo tinha acima de tudo necessidade 
p ara sua reconstituição, era uma producção intensa, para compen-
sar o desp·erdicio da guerra . Mas, augmentar as horas do trabalho 
não fôra o meio melhor para attingir esse fim. Nem as declamações 
contra esta ou aquella classe; contra esta ou aquella theoria, adian-
tavam um passo. Para chegar a esse fim, o unico meio é a melhor 
orgnização da industria, a humanização das condições do trabalho. 
Se estes dous principias forem applicados, os trabalhadores se dedi-
·carão ao serviço. 
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Estab'elecid0 assim o problema e~n termos gei·aes, algumas cen-
siderações cmnfJTia aii1da fazer sohre eile. A primeira, era que não 

' se tratava ·simplesnJ>ente· de estabelecer uma lei instituidora de um 
dia theorico de oito horas, com um salario s-appJementar para as 
horas suppJ.ernentates de traba.U:ro. O que se. queria era que os ope-
rari:0.s tivessem làzer.es. E' · mais o descanso que o salario, o que im-
porta.. Aliáis, se se t0mas'sem precauções para que os operaries rece-
bessem um sup1Jlemento de salario pelas horas supplementares do 
seu trabalho, carne os sa'larios são influenciados po.r muitos outros 
Jlactores, ·além das horas de trabalho; esse salari0 suppleÍnentar ten-
Jeriá a desapparecer, no · mesmo momento em qile começasse .a ser 
pago~ 0 • porr~0 prindpa<l a · accentuar era q~1e n.aquelle momento an.-
·tés se procura;va ·garantir certo · 1a.zer aos traball:rad.ores do que 1hes 
aug·mentà'l''" a , remuneração·. 

E'ril . segundo logar, devia se dar ás co11wei1:ções. e<. recommerr«l·a-
ções bastante elasticidade para fazerem face ... ás · necessidades •da· i1n1-
dustria, embora deixando-lhes bastante rigidez, . ,p,ara obterem a 
maior · uniformidàde• "êh1 • sua· apiplfcaçã·0. Fira pTeC>Ís'Q, p.rever os 
incem;diios, ·as · immndações; as · calam'id1ades de toda sorte: Outras 
e·ventúa1Hlaà.es ha,· rnen0s di.ff.iceis de prever ·e que era .preciso d"ei-
xar· á a·precfaçãb das · atttorid'ades competentes. nos diversos. paizes. 
Curnp.riá, entretanto, n@'tar que havia. nisso um certo . perigo, por 
nfo terem os poderes publicos por teda a parte a mesma orien-
tação. Sedam aqlli maris .c0mplaceutes- e alli mais severos; e; por-
·tanto, uma.· unif1ormidade, me$mo'. parciál., na app)icação de uma 
Lotlvenção, . 'tornar-se-hia · cottsa impossível-, a menos que o .,po.der 
discricionario das autoridades fôsse limitado. 

Em terc·efro Jogar, .parec.j·a mais· aconse-lhavel o princ1prn d ~l 
3ernana de· 48 horas, que o dia de oito horas. ' E' verdade que o di·a 

· ~e oit0 hoTa~ ,cc~·nstitue uma. seman~ de 48 horas, ., se o ttaball'lo 4 
iguahn:ente div1cl:rfilo pc::ir ·tod'os os dias de 'trabalilro· da semana; ma<:; 
nen'hl!lma razã<:> ha p.ara que· seja- essa · divisão . assim un'iforme,, s·e, 
·;,mr ·outro rno1fo, a industria f'icar ·melhor servida. As lavan1derias1 
por ·exemplb, têm mais traba.Jh!o em certos dias da semana e seria 
p.reciso levar iss0 ·em oontà. P6r · entro· lad'0, . em •certos pa.iz·es, o 
ti-aballio depois · do meio d.ia · d·e sabJjado, é desconliecfdo. Em táes 
casos, seria•· prec'i'so: a•lil0ptar d.i'sp"Osiçó'es que augmeFJ.taS"sern as . hoRas 
de trabatli:o'~d·ós ·,dias · preeetlentes aO·S salJ'J:fadbs e P.,Or isso · seria. P.ref.e:-
tivel a · semana ' d 'é· ·4S ~ horits: Demais, com adopsào dessas .t:tJ.edid'as, 
ficà.rÍ'am · 1ireven·icl0s os incOn•venienfés ·actlil.alme•nte criados pelas 
li'G-tas : ·sup;J>'J!emt:!.IlJtates. Dep:ois,._ não· seria licito·. esperar obter . d{'· 
logo·· a applka.~ão de .um !ilia · de, oito · horas em : todffs os paizes. Em 
p1'1lireitro · 'Jógar;' isso é impossi.vel. Más, m·esmo se for.a p·essivel, 
sua. af)plicação ·'a-carr·etaria 'injl;l•stiças . Nos paiz.es, come a fnglafürra, 
a · 'F-tan·ça,_ os Estad'bs. Uni.dos, cmdie as . intlustrfa·s estão muito des~ 
envolvidas;· um: •dia de oito horas d.à tanto ren•d.ime.rit@, quanto um 
día "de· nove 1horas, ou"mesme to . horas, em· 0utros paizes, on:d'e 'ºs 
m1et'hodos·. sãó 'm.ais prim<ltiv0s ou o ·- clima é mais p,énoso. Pôr ais 
·:tfrdias é o~ · J'ã<pãb no me'stno .pé ·que a Europa ou a. Atn.erica,, para a 
apJ)lib.efffeo · <i'iis "hQ·tas ·de• trabal.fü.'0, equivaleria. a. destruir a indus:tda 
rl.ascente, n·esses• paiZes e· seda .pTovocar um seguro · insuocesso:; A 

·~onlfeF'enci'a • se c·0mpró1ne.f:t~t'a · a· levar · .em conta as. di'f'ferenças - cli-
.matcricas e outras condições particulares. Se ella S'e furtáss'e a esse 
compromisso, os paizes em questão j,á não estariam moralmente 
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0brigados a applicar a convenção adoptada. A regulamentação 
actual devia cingir-se á industria e deixar de lado, .por emq\],&nto, a 
agricultura, porque sobre esta não possuia foformaçõ.es sufficientes 
para a elaboração da convenção. Aliás differe a agricultura das 
industrias ordinarias. Em muitos paizes, ella está nas mãos dos 
pequenos proprietarios, sujeitos a variadas condições. E' condicio-
nada pelas estações, pelas necessidades da familia e da vida animal; 
e as condições desse trabalho eram taes que se tornavam impossi-
veis de analysar na Conferencia. Fôsse elaborada uma convenção 
limitada, mas tão simples que pudésse ser ap:plicada em todos os 
paizes, sem inutil perda de tempo, e sem emendas, nem . reservas . 

Passando aos detalhes do projecto, analysa BARNES o alcance 
de suas medidas. Applica-se elle a todas as pessoas empregadas nas 
industrias ou nas ernprezas industriaes, salvo as que trabalham em 
familia ou as que occuparn postos de confiança e não entram na 
categoria de operarios manuaes. Não se applicaria nem ao filho que 
trabalha na pequena officina de familia, lutando para fazer o seu 
Jogar; nem ao empregado, ao gerente, ao director, nem a qualquer 
outra pessoa occupante de um posto de confiança nas fabricas, 
designadas no projecto p elo termo de estabelecimentos industriaes. 
A definição de "estabelecimento " dada no projecto era bastante 
larga e comprehendia tudo aquillo de que tinha conhecimento a 
Gommissão de Organização. Abrangia um grande numero das in-
dustrias que fi.guravaro no quadro A. A convenção não tinha por 
fim augmentar as horas de trabalho nas industrias em qne actual-
mente se trabalha menos de 48 horas por semana; de modo que, se 
o projecto fôsse adoptado, nenhum :prejuízo traria á condição do 
•rabalho .dos mineiros, dos canteiros e outros operarios que já gozam 
de urna semana de trabalho inferior a 48 horas. Estipulava o art. 2º, 
que, em todos os estabelecimentos industriaes, com as excepções 
J.cima, a semana normal do trabalho não excederia de 48 horas, e 
que nas industrias ~m que o trabalho se faz por turmas, as horas 
de trabalho não excederiam. em média, de 48 horas por se'!lan11, 
calculadas para cada mez. Previu o art. 3º a introclucção de horas 
de trabalho supplementares em casos de incendio, inund ações, pa-
rada da uzina por causa de accidente ou quaesquer outros aconteci-
m entos susceptiv·eis de impedir o trabalho. Em taes casos, pqder-
se-i aro fazer horas. supplementares; e ainda que isso não fôsse for-
malmente estipulado na Convenção, parecia evidente que se deve-
riam pagar, nesses casos, salarios mais elevados pelas horas supple-
mentares. 

O art. 4º dizia que nas industrias de turmas continuas, isto é. 
as industrias como a de fabricação de gaz ou de corrente electrica 
ou quae~quer outras que se prendem a serviços de utilidade publica, 
em que se deve trabafüar dia e noite, toda a semana, inclusive o 
sabbado e o domingo ; a semana ele trabalho não cleverá exceder de 
56 horas, isto é, oito horas para cada turma, de dia ou de noite. 

O art. 5° previa uma semana de trabalho para os op erarios cujo 
serviço é interroittente, considerando como tempo de trabalho o 
passado á espera do serviço. Re:feri a-se ainda, aos operarios cujo 
serviço é auxiliar o trabalho principal de cada industria, prevendo 
que a semana desses operarios não e.·ccderia de 60 ·horas . As 56 
horas das industrias de turmas continuas e as 60 horas para os 
homens de serviç·o formam, em carla caso, a semana normal do 
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trabalho, sem horas supplementares, p:evendo nellas o salario 
ser .fixo. 

Cuidava o art. 6° do trabalho snpplementar. Parecia que por 
toda a parte se tinha exaggerado muito a necessidade de horas sup-
plementares. A execução, ha mais de um seculo, das leis inglezas so-
bre fabricas, traz notavel contingente de experiencia sobre este caso. 
A primeira dessas leis foi votada em 1802 e durante o seculo pas-
sado, na industria do algodão, não fôra feita urna hora só de trabalho 
sli.pplernentar. A experiencia ingleza é nesse particular superior á 
de qualquer 'Outro paiz. Em torla a par-te, ha homens e mulheres de 
Yalor que lutam pelo progresso e muito se tem conseguido; mas o 
facto - é que na Inglaterra, a pratica das horas supplernentares nas 
industrias textis nunca se ·impoz corno uma necessidade e em uma 
época, como a actual, em que tudo tende a uniformizar-se, a pratica 
das horas supplementares do trabalho deveria diminuir, em logar 
ile 'augmentar . Previu o art. 6° que, em certas industrias, poder-se-
iam fazer horas supplementares até o limite de 150 por anno; mas 
sob condição de sereni pagas por uma taxa majorada de 50 ºiº, pelo 
menos, sobre a taxa normal de salarios. No paragrapho e, do art. 8º, 
determinava-se que o patrão que fizesse trabalhar horas suppJ_emen-
tares, seria obrig·ado a ter um registro, cuja fórma . seria prescripta 
pela lei de cada paiz. 

Previa . o art. 7º que toda industria não comprehendida no 
quadro e, pudesse ser nelle inserta, sob pedido de qualquer paiz. 
Afinal, no art. 6º se previa a fixação, nas fabricas ou em outros 
Jogares apropriados, das horas de trabalho, em que começa ou acaba 
o trabalho geral do estabelecimento ou a entrada e sahida de cada 
turma. 

Embora o projecto não contivesse disposição alguma relativa 
aos paizes que estão em condições especiaes, ficava obrigada a Con-
ferencia a decidir sobre essa materia . A Commissão de Organização, 
ao redigir o projecto, nenhuma informação possuía sobre esses 
paizes. Pro:puzera por isso, a constituição de uma Commissão Espe-
cial encarregada dessê estud0. 

Fôra previsto que a Convenção entrasse em vigor em Julho de 
1920. Esta disposição estava conforme aos termos do Tratado de 
Paz. Dirigia, para concluir, uma ultima palavra aos seus co!legas 
C'perarios para dizer-lhes que, se elles achavam o projecto por de-
mais moderado e modesto, cumpria ter em vista que aq uella •'Onfe-
r encia não era a ultima mas a primeira. O que naquelle anno não 

·pudesse ser feito, poderia sel-o no seguinte. AquelL:t ;.:onferen cia 
representava o começo de uma série de conferencias annuaes; ella 
ia criar uma organização permanente, o departamento wternacional 
Jo trabalho, cuja tarefa consistiria em mobilizar a opinião publica 
rl0 mundo, em relação aos prublemas trabalhistas. Para que se 
realizasse um progresso real, seria preciso que se adaptasse con-
Yenções que pudessem ser applicadas pelos differentes paizes alli 
representados. Era preciso ligar mais importancia ·aos resultados 
praticos do que á propaganda de qualquer theoria. As classes sociaes 
'de todos os paizes tinham sido por muito tempo levadas a se combater 
e se prejudicar r edprO'camente. Depois de cada batalha os ferimen-
tos recebidos se cicatrizavam e cada qual se preparava para novas 
lutas. Dahi resultou o inevitavel amargor entre as classes trabalha-
doras, destruindo-se a riqueza, que é fundamento do bem estar de 
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todos, impondo-se in·diziveis s0f<frimentos ás mulheres e crianças, 
cm nada responsaveis pelo desencadeamento dessas lutas. Os homens 
representativos dessas classes no mundo inteiro sentem-se fatigados 
dessas dissenções .e esperam, com impaciencia, que se encontrem 
meios melhores, não sómente para resolver as difficuldades prati-
cas, mas para libertar a vida do trabalhador das preoccupações ex-
clusivamente materiaes, elevando-os a um nivel superior, onde do-
minam a justiça e a razão. Tal em o sentido do movimento inaugu-
rado pela Conferencia. Se ella fôsse bem succeclida, como todos 
esperavam, teriam sido assentados para os nossos successores . os 
altcerces de um mundo bem melhor e mais bello que aquelle de . qúe 
temos feito a triste experiencia. 

55 - Discurso de Marjoribanks ~ Tendo sido acceito o pro-
jecto ela commissão organiz·adora para base de discussão, o segundo 
orador que o estudou, em conjunto, foi o delegado patronal inglez 
MAR;roRIBANKS. Fallando em nome das diversas delegações · pafro-
naes, disse que sua impressão era que o projecto não remediava 
completamente as condições em que patrões e operarios deviam 
trabalhar para prover e reco.nstruir as regiões devastadas e substi-
tuir os machinismos destruídos. O ponto de vista dos patrões estava 
synthetizado nesta moção: "Resolv~da a desincumbir-se da alta 
missão de pacificação social que lhe foi confiada pelo Tratado de 
Versailles, pensa a Conferencia Internacional do Trabalho, que o 
legitimo cuidado de melhorar a condição dos trabalhadores deve 
encarar favoravelmente toda medida tendente a limitar o numero de 
horas de trabalho nos estabelecimentos industriaes; considerando, 
por outro lado, que as devastações e a perda de milhões de vidas 
humanas, causadas pela guerra, provocaram entre a producção e as 
necessidades de generos essenciaes á existencia de todos, uma ru-
ptura de equilibrio tal que a carestia sempre crescente da vida con-
duziria a humanidade inteira ás peores catastrophes, se lJão se 
conciliassem as exigencias da situação actual com os desejos ex-
p;:essos pelos representantes das organizações operarias; levando 
em consideração os accôrdos livre e lealmente concluídos, em mais 
de um paiz, entre as organizações patronaes e operarias, assim como 
as disposições legislativas adoptadas nos principaes Estados; dando 
sua adhesão ao principio da limitação da duração do trabalho, julga 
a Conferencia que a realização dessa medida fique praticamente 
subordinada ás seguintes condições : 1 º, garantia das possibilidades 
do funccionamento normal de toda industria; 2º, vontade unanirne 
de manter e augmentar a producção; 3º, adopção, nas industrias 
cuja marcha regular é indispensavel á vida economica de todas as 
nações do mundo, de medidas provisorias que perrnittarn a re-
constituição rapida dos productos e sua circulação normal; 4º, de-
terminação, para as regiões indu~triaes devastadas p ela guerra, de 
um regímen particular, capaz de accelerar sua reconstituição. 

Recommendando aos Estados a elaboração de uma legislação 
geral que fixe em oito horas a duração do trabalho quotidiano ou · 
cm 48 horas a do trab[!lho semanal, a Conferencia Internacional do 
Trabalho indica as modalidades ess·enciaes a que seria conve.nien.tc 
conformar-se: 1 º, por dia de trabalho entender-se-ha urna nuração 
de t.rabalho effectivo; 2º, as leis ou accôrdos, que interviere~n para 
applicação dessas medidas, poderão prever, para certas regiões ou 



pa'.l'.::i cm~tas in rlustrias, Hma duração equiva1ente de ti:abalho, tonmn-
do por barn uma periodieidade differente, como a . semana, a q,uin-
ZC'na ou o mez; e, o. período annual para as industrias sujeitas ás 
inte~ perieoS ou a condições, das estações ànnuaes. Nesses. diversos 
casos, se a duração efüectiva do trabalho quotidiano excede_sse de 
oito horas, a duração média do trabalho diario,, durante o prrfodo 
encarildo, st'na oe oito horas, sob a resfrva das condições ncima>; 
3•, um rc;~gi111en espei;:ial será p:revisto para ©s operados cuj 9 tral~a
J.ho não é continuo, as.sim como para os occui)aidos quer em tra-
balhos executados fóra das horas normaes de serviço, quer cm tra-
balhos que se p1·olongam occasionalmente fóra das horas reguli-
mentares; 4º, poderão estabelecer-se excepções para todos os traba-

. lhos executados sob as ordens da autoridade publica, no interesse 
da def.esa nacional ou para assegurar a marcha de um serviço pu-
blico, assim como para os casos de trabalhos ur-gentes, cuja execução 
immediata se irnpuzer para prevenir ou reparar accidentes de na-
tur.eza a interromper o trabalho; 5º, o limite de 48 horas por semana 
ou de oito horas por dia poderá ser exc.e-dido e eleva·do, no maximo, 
a uma m~dia de 56 horas por semana, nas industrias e fabricações 
cujo funccionamento conU.nuo deve, pela pro-pria natureza do ser-
viço, ser assegurado por turmas successivas; 6º, as industrias sub-
mettidas ás intemperies ou a faltas de trabalho perio-dicas ou a 
circumstancias imprevistas, beneficiarão, além das derogações pre-
citadas~ . de disposições especiaes que permittam compensar as per-· 
das de tempo resultantes da falta forçada de trabalho. Dar-se-ha o 
mesmo, sob condição de fiscalização, sempre que se tratar de com-
pensar uma falta de trabalho resultante de caso de força maior ou 
de remediar uma situação· impossível de prever ou impedir; 7º, 
tendo em vista necessidad es exeepCionaes, as legislações ou accôP-
d0s conclnidos entre os patrões e operarios poderão prolongar além 
de oito horas a duração do dia de trabalho, sem que, entretanto, o 
maximo annual das horas supplementares assim autorizadas possa 
exceder de 300. Para as indnstriàs cujos productos são indispen-
saveis á alim<:;ntação, bem como para a industria de transporte por 
lerra e por agua, o Departamento Internacional do Trabalho, poderá, 
a titulo de ex;p·eriencia e até o restabelecimento das condições no;·-
maes da producção. provocar accôrdos internacionaes, que fixem 
rlerogaç©es mais extensas. A duração da derogação deverá ser es-
trictamente limitada, não podendo, em caso algum, exceder de 
cinco annos. 

Para permittir a reconstituição rapi-da da indusbia, nas re 
giões devastadas durante a guerra, a Conferencia Internacional ·do 
Trabalho recommenda adiar, por -cinco annos, a applicação do di:i 
de oito horas, em fodos os casos em que se reconhecer que essa 
limitação é de .natureza a comprometter a restauração dessas ne-
giões. Tal medida , poderá ser toma·da: a) por via ·legislativa, no paiz 
em que a data da applicação é focada pela lei; "IJ) por vfa de 
accôrdo entre patrões e operarios, nos paizes cuja legislação deixa 
aos accôrdo-s· dessa naturez·a o cuidado de fixar a data de applica. 
ção de novo regímen de trabalho. 

Essas disposições e·ntrarão em vigor na data fixada pelos signa-
larios, o mais tardar em 1º de Janeiro de 1921. Mas, quanto á dero· 
gação geral, concedida em ra~ã& elas condições climaterieas, do 
desenvolvimento ~ncompleto d.a organização inçlustrfal olil ele oµtr,ar; 
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circumstancias especiaes, que m0dHiquem essencialmente a capaci-
dade dos operarios, nenhuma excepçãc; poderá ser invocad:1. p<ira 
.is industrias de exportação." 

Em nome dos patrões hollandezes e italianos, protestaram VEH-
KADE e BAHONI c"mtra o facto de ter MAH.JORIBA.NKS af.firmado que 
<;CU substitutivo era acceito por todos os delegados patronaes, uma 
vez ·que elles o não tinham assignado. Accrescentou o re·presentanttl 
italiano que, em seu paiz, o ·dia de oito horas era um facto con-
summado em todas as industrias, inclusive a agricultura. Naquella 
época, havia um pro}ecto de lei em estudo na Camara, tendente a 
legalizar o accôrdo concluído para esse fim entre patrões e opera-
rios, não havendo duvida que esse projecto seria approvado . 

56 - Ponto de vista da delegação Sizi.ssa - RuFENACHT, delega~ 
do governamental suisso, aprov·eitou a opportunidade para tambem 
<lcclarar que, · em seu paiz, não haveria a men0r difficuldade para 
acceitação da convenção. Além das informações prestadas sobre a 
legislação operaria nacional, ao serem pr·eencbidos os questionarios 
enviados pela commissão organizadora, tinha a accrescen lar 
que fôra ultimamente fixado pelo Governo a duração dos trabalhos 
nos transportes, estando submettido ao Congresso um projecto de 
lei nesse sentido. Em Junho fôra votada uma lei criando um Depar-
tamento Federal do Trabalho, e permittindo ás autoridades, sob 
certas reservas, ~ixar as condições do trabalho, inclusive sua dura~ 
ção, nas industrias e no commercio. A protecção operaria é uma 
tradição nas leis suissas. Ha mais de um seculo 1815) nos cantões de 
St. Gall e Zürich, eram baixa.das as primeiras •ordenações sobre ·certos 
trabalhos industriaes. A primeira lei concernente á duração. do tra-
balho ·industrial de todos os operarios surgira, ha mais de 50 annos, 
no cantão de Glaris. Essa lei instituía, ao mesmo tempo, a primeira 
inspecção de fabricas na Suissa. E' notavel a tendencia protectora 
da legislação suissa porque, desde antes da guerrçi., a industria desse 
,paiz era submetida a condições de existencia po1i1.co favoraveis, p ela 
dE.pendencia do extrangeiro, quanto á obtenção de materias primas, 
sendo pouco extenso seu mercado interno.. Mas a Suissa não se 
)imitou a edificar sua legislação operaria nacional·; desde o começo, 
procurou aproveitar-se de sua situação geographica e das boas re-
lações com os visinhos p ara preparar, sabre esse assumpto, .um 
entendimento internacional. 

57 - Primeira manifestação dos operarias - Tomou a palavra 
JoUHAUX, em nome das delegações operarias, para tornar , claro que 
e stas acceitavam o projecto para base de discussão, considerando o 
principio das oito horas diarias ·e 48 horas semanaes, como uma li-
;n;:itação maxima, sendo antiga aspiração dos trabalhadores conse-
guirem, além disso, o descanso do sabbado, à partir do meio dia. 
Não se tratava sómente de interesses arithmeticos, mas .de consi.-
derar a situação social e de não redigir mua convenção internacio-
nal que, . não c.orrespondendo ás aspirações das massas operarias, 
lar~ç.asse . o ridicul.o sobre a Confere·ncia. Tinha-se faJlado muito na 
necessidFtde d·o augmento da producção e os operarios não desco-
nheciam essa necessidade . Mas convinha accrescentar que a pro-
ducçã,o não estava de,pendente da presença de um 0perario em uma 
fabri.ca, mas da pro.prla ,organizaçifo. do tr,abalho e do aperfeiçoa-
mento das machinas . · · · , 
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58 ..-:. Objecçõe~ patronaes - CARLIER, delegado patronal belga, 
em longo dist:nrso, salientou que patrõ~s e operarios estavam de 
accõrdo, quanto á imperiosa necessidade .de augmentar a producção. 
Infelizmente, isso não póde ser conseguido só pelo aperfeiçoa-
mento das machinas. Os machinismos não se aper.feiçoam á von-
tade. Depois, a industria se fez para criar productos julgados ven-
daveis; se não S·e chega a produzir em condições suf.ficientemente 
vantajosas, para que se encontrem compradores, a industria se 
arr_uina e os operarios nella occupados são despedidos. São con-
dições essas de natureza inelutavel. Todo patrão tem uma preoc-
cnpação absorvente: manter a producção, não só em seu beneficio, 
como no dos operarios. De mãos dadas, em uma ap.proximação- leal, 
poderiam patrões ·e trabalhadores realizar o desejo commum de uma 
justa regulamentação das horas de serviço. 

59 - Resposta do delegado operaria norte-americano - Res-
pondendo aos argumentos. dos delegados patronaes, proferiu GoM-
1>1ms, delegado dos operarias americanos, um dos mais sensacionaes 
dbcursos ouvidos ua Conferencia. Se não fôsse fixado o dia maximo 
de oito horas, nrnlhor seria abandonar o estudo do assurnpto, por-
que os trabalhaclore~ americanos, europeus e dos outros paizes já 
não oonsentiriam em · trabalhar mais de oito horas diarias. Chegára 
o momento de fallar franco. A proposta MAR.TORIBAN:i<S era conformé 
ao espírito da Liga das Nações? Não, desde que visava estabelecer 
condições peores do que as actuaes. A cornmissão de legislação in-
ternacional elo trabalho da Conferencia da Paz, escrevera um pre-
arnbulo, em que se .declarava que o fim da convenção era o melho-
ramento da condição moral, material e social dos trabalhadores. 
Parece que o que pretendiam os patrões era acceitarern o principio 
das 48 horas semanaes, mas oppôrern-se á sua a:pplicação. E' sediça 
a :rccusaÇão de que os operarias procuram limitar a producção. 
2\ilas, não se mcncion:i a circumstancia de terem os industriaes fe-
c'l:iado suas fabricas com o fim de explorar o publico, realizando 
lucros 1llicitos: A diminuição da producção era mais directa da 
pdrte dos industriaes, que do ·lado dos trabalhadores. Segundo a 
proposta patronal, seria permittido não sómente trabalhar 56 horas 
por semana; corno, em certas condições, 300 horas supplementares 
por anno poderiam ser exigidas dos operarios. Era a primeira vez 
que ouvia fallar de uma base annual para contagem das horas da 
trabalho. 

Err_ ·nome dos trabalhadores americanos podia declarar que a 
semana ele. 48 horas, já 'não correspondia ás suas aspirações. O que se 
pretendia era o dia de 8 horas, com o descanso a partir do meio 
dia de sabbado, isto é, o .maximó de 44 horas diarias. Isso não impor-
lJ.va em se desconhecer a necessidade, em certas circumstancias, d~ 
horas !lUi:!vlementares de trabalho. · 

Ha um facto que muitos patrões não haviam ainda comprehen-
. dido: é que um dia longo de trabalho não dá necessariamente a · 

maior producção. Em toda parte o maior numero de horas de tra-
b'llho corre~ponde a machinismos menos aperfeiçoados. E' um fac~o 
demonstrado pela historia da industria, que o trabalho produz mais, 
em igualdade de condições, em µm dia de 8 horas, do que quando ,, 
se trabalha 9, 10 0111 12 horas por dia. Em igualdade de condi-
ç ües, o rendimento diario de um estabelecimento que faz trabalhar 
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seu pessoal 8 horas por dia é maior do que o de outro, em que se 
·exigem 10, 11 ou 12 horas diarfas. Os homens e mulheres, que tra-
balham, desejam produzir o max~mo possivel; mas não são simples 
machinas, são seres humanos e não póde ser esquecido o lado hu-
mano ·das industrias. Não sabia como os delegados á conferencia 
poderiam voltar a seus paizes para declarar aos trabalhadores que 
haviam aiba:ndonado o principio das 8 horas. Nos Estados Unidos, a 
experiencia desse regimen já se fizera e não havia outro paiz onde 
os operarios produzissem mais, indivtdual ou colle.ctivamente. 
O fim unico da Confere·ncia era trazer .um pouco de luz á vida dos 
operarios do mundo inteiro e não retirar-lhes vantagens já conse-
guidas. A proposta dos patrões não era mais que uma declaração 
tendente a fazer desapparecer a rnmitação das horas de trabalho no 
mundo civilizado, antes que um projecto de regulamentação dessas 
boras de trabalho. 

60 - Adopção do pl'ojecto pam base de discussão - Alongan-
do-se a discussão sobre a que'Stão da' remessa do projecto e substi-
tutivo a uma commissão especial, falla o delegado italiano, DI PALMA 
CASTIGLIONE, chamando a attenção dos patrões para o caracter in- . 
tcrnacional dos trabalhos da Conferencia . Ia sendo o debate orien-
tado, como se se tratasse de um entendimento entre patrões e ope-
rarios francezes, patrões e operariBs inglezes, etc. Ao contrario, o 
que se procurava era estender aos demais paizes certas garantias 
para os trabalhadores Já conseguidas em alguns paizes, quer por 
meio de leis, quer por accôrdo. A legislação .internacional visava 
estabelecer um minimo de garantias, tendo o Tratado de Paz deter-
minado que, em hypothese algulma, seriam applicadas a quaesquer 
paizes medidas que diminuissem as garantias alli já concedidas aos 
trabalhadores . 

Afinal, após caloroso debate em que os delegados operarios se 
esforçaram para· que o projecto de convenção concernente ao dia 
de 8 horas e a semana de 48 horas maxima . fôsse adoptado - como 
base de discussão e não a alternativa do dia de 8 horas ou da semana 
de 48 horas, é votada, na sessão de 5 de Novembro, a moção redigida 
por BARNES e emendada por FoNTAINE, aceitando o principio re-
clamado pelos operarios. 

61 - DisCUI'SO de Baldesi - Na sessão seguinte rompeu os de-
bates BALDESI, delegado operario italiailo . Notou. que havia mais de 
cincoenta annos .que o problema das 8 horas era asslllmpto de nu-

• merosas obras sobre questões hygienicas, physiologicas, economicas 
e industriaes. Das propostas dos patrões, apresentadas á Conferen-
cia, podia-se dizer o que se diz ácerca de certas musicas: o que 
li.avia nellas de novo não era bom e o que havia de bom não era 
novo. Tin.ha-se perguntado se-- o que se pretendia era um dia de 8 
horas .ou uma semana de 48 horas; em nome dos operados podia 
responder que o que elles queriam era uma e outra .cousa, a. semana 
de 48 horas e o dia de 8 horas. Temiam os industriàes ·uma dimi-
nuição d·e rendimentos das industrias. Em primeiro logar, era preciso 
saber se o dia de 8 horas dá uma prod:ucção inferior á que se obtem 
em outras condições. Esse era o ponto. E pondo de lado o periodo 
anormal da guerra, seria certo que o mundo so.f.fria de uma crise de 
insuUiciencià de producção? Não era mais commum ouvir fallar 
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de crises devidas a uma producção excessiva, do que de crises cau-
sadas por insufficiencia de producção? Como operaria, manifesta-
va-se a favor do augmento da producção, não com o fim de augmen-
tar a ri'queza dos que dirigem as industrias U11as porque estava per·· 
suadido de que uma producção mais abundante augmentaria a ca-
pacidade de . acquisição dos operarias, tendendo a augmentar-lhes 
o gráo de bem estar na vida. Mesmo admittindo a possibilidade de 
uma ligeira diminuição na producção, como primeiro resultado da 
mtroducção do dia de 8 horas, cumpria attender á influencia desse 
principio sobre a civilização e a situação dos trabalhadores. Poderia 
Citar a respeito uma bibliotheca, mas contentava-se com reproduzir 
as palavras de um economista inglez, dizendo que a di.fferença entre 
us dous systemas era a mesma distincção entre a barbaria e a civi-
lização. 

Resitav·a fazer a distincção entre a semana de 48 horas e o dia 
de 8 horas . Naquella occasião, um congresso internacional de mu-

, lheres operarias votava uma moção pedindo a semana de 44 horas. 
IIa, realmente, difficuldade em admittir a semana de 48 horas nas 
.industrias de trabalho continuo . Para obter nellas o dia de des-
canso semanal, não bastam tres turmas; é preciso haver ainda uma 
turma supplementar . No mesmo instante em que se allegava a difüi-
culdade de encontrar trabalhadores para formar essa turma supj:Jle-
rnentar, necessaria para o descanso hehdomadario, mostravam os 
graphicos sobre o desemprego nos varios paizes, haver um numero 
crescente de trabalhadores desoccupa·dos. Entre as industrias ep.u-
meradas no relatorio, como necessitando da isenção do diá de 
rlescanso semanal, figuravam as industrias electricas, as industrias 
chin'licas e as metallurgicas. Era, po!'ém, de notar que nas industrias 
cle.ctricas, sobretudo nas hydro -1electricas, o numero de operarias 
n'ecessarios para a constituição da quarta turma podia ser ..facil-
mente encontrado; que, no caso da metallurgica, offerecem-se 
maiores d1f·ficuldades, mas tambem ahi não seria impossível, deslo-
cando os postos dos op·erarios, chegar á criação daquella q1rnrta 
•turma .. 

Propunha o relatorio fixar em iº de Julho de 1921 o inicio do 
novo horario do trabalho. Julga esse prazo ·excessivo e póde ·citar 
a experiencia realizada na Italia. No rriez de Fevereiro, (191'9), 
havendo divergencia entre industriaes e operarias, estabeleceu-se 
por accôrdo, na metallurgia, a semana de 48 horas, decidindo-se 
oue ella começasse a vigorar em 1 º de Agosto. "Mas, a medida era 
de tanta justiça que os pat rões •italianos não esperaram por essa 
data, adaptando o nov·o r .egimen desde 1'º de Maio. A Conferencia 
haveria de assegurar a · Jixaçã-o de horas çle trabalho aos operarias de 
todo o mundo : 

62 - Legislação operaria tcheco-slovena O delegado g0;ver-
namental da Tcheco-Slovaquia, TAYERLE, , julgava indiscutível . a ne-
cesidade da internacionalização da Jimitação das horas de traba-
lho. O proj-ect0 não comprehendia a agricultura e o commercio. 
Não wia razão para isso, pensando que, uma vez · feitas as restricções 
impostas 1pe.Ja peculiaridade de certas /condições industriaes e 
technicas, ~ra a medida peiifeitamente ap.plicav.el áquelles generos 
de activi.dade. A protecção dos trabalhadores é excessivamente im-
,portante na 1evolução economica e moral das naÇõ.e.s. Em s·eu paiz, ·O 
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dia de 8 horas fôra unanimemente acceito pela Ass:einbléa Nacional, 
não sómente para a industria, como para o commercio e agricul-
tura. P.or essã occasião, os representantes dO"s patrões agricultores 
formalmente declararàm desejar a ex•tensão dessa medida á agricul-
tura. Deram -como razão que os operarios deixam o campo pela ci-
dade, por encontrarem ahi m elhores condições sociaes. Antes de 
eonfirmado pela lei, o dia de 8 ou de 9 horas fôra reconhecido 
nos contractos con ectivos de trabalho. 

E' digno de nota o exemplo da 'fcheco-Slovaquia, por se . tratai' 
düm Estado recentemente fundado, em precarias condições econo-
micas . Apezar disso, não tem suscitado reclamações a applicação 
da lei adoptada em 1918. A lei tcheco-slovena permitte não sómen-
te escolher, conforme a ne·cessidade do momento, o dia de 8 horas 
nu a semana de 48 horas, facilitando a dirvisão do trabalho em quatro 
turmas, de modo a tornar possivel sua applicação, conforme o ge-
1~ero de proclucção e a natureza do ·clima, as em prezas de transporte 
e a agricultura . Em casos excepcionaes recorria-se aos trabalhos 
supplementares. Em taes casos, faz-se clistincção entre · o trabalho 
supplementar exigido por uma catastrophe ou accidente e o neces-
sitado p elas estações ou outras razões economicas ele ·ur·gencia. Faz-
se tambem clifferença entre os chamados trabalhos preliminares e 
os continuos. O projecto em estudo na Conferencia, embora mais 
restricto que a lei de seu paiz, seguiu essas linhas geraes. Acceifrt" 
a limitação ~nterna_cional, cumpria velar para que o principio fosse 
i;espeitado, através dos difrferentes· methodos ele applicação, exigid·os 
pela diversidade de condições climatericas e economicas elos varieis 
paizes . 

n3 - Legislação sneca - Fallou, em seguida o delegado gover-
1rnimental sueco, VON KocH, notando que havia um mez adoptara o 
p arlamento de seu paiz um a lei sobre o dia de 8 horas , que deveria 
entrar em vigor em 1 º de J.aneir o de 1920 . Só se exceptua desse 
regimen o trabalho contiúuo nodurno e diurno, para o qual a l ei 
sobre o dia de 8 horas entrará em vigor em 1 º de Julho de 1920. Os 

ºprincipios gera:-es dessa lei são identicos aos do proj ecto de conven-
ção . A lei sueca admitte o principio da semana de 48 horas, bem 
como o do dia de 8 horas . 

P·ermitte, entretanto, traba,lhar 8 horas e meia, durante os cinco 
Drime-iros dias da semana, o que faz do sexto dia um meio dia de 
ser viço . Queria suggerir que essa di&posição fôsse adoptada como 
uma especie de compromisso entre os dous princípios clifferentes : 
a sem ana de 48 horas e o dia de 8 horas. Certas industrias escapam 
á applicação da lei sueca, isto é, as que não empregam mais do que 
quatro op erarios e os trabalhos em domiCilio . Por outro lado, 
abrange essa lei outros ramos de trabalho não mencion ados no pro-
.i ecto de convenção, como a extracção da turfa. o córte e transporte 
do gelo para uso domestico, etc . Quanto ás industrias que exigem 
um trabalho continuo durante os s·ete dias da semana, tem a lei 
:meca r egulamentos mais estrictos que os propostos pelo projecto 
d e conve·nção, não podendo ser concedidas derogações ao r egula-· 
mento de 48 horas, senão por decisão de um conselho especial do 
lrabalho. · 

O motivo dessa severidade é que as excepções só devem ser 
c0nceclidas quando julgadas ·absolutamente ne-cessarias; e ainda mais 
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porque, tomando essa providencia, permitte-se ao conselho com-
ppnsar as d_esvantagens da semana de s·ete dias, por condições esp e-
ciaes do trabalho. No annexo ao projecto de convenção sobre as 
industrias exceptuadas não figuram certas industrias muito impor-
tantes, como as fabricas de sulfato e cellulose, as fabricas de assu-
car, tijolos e porcellana, o preparo da turfa e do carvão de madeira . 
No que concerne a certos tra·balhos prepartorios, a lei sueca os con-
sidera. como trabalho supplementar, limitando-os a 10 horas, por 
mez. 

Quanto aos trabalhos supplementares, não faz a mesma .Jei dis-
tíncção entre os di.fferentes serviços, ponque é muito difficil decidir 
nn que industrias são necessarios esses trabalhos. A lei sueca os 
limita não sómeIJ,te dentro de cada anno, mas tambem em caclil mez, 
regra que parece util sob o ponto de vista hy.gienico . Esses ti;-aba-
lhos são limitados a 150 horas por anno, as quaes podem ser accres-
centadas de 75 horas, no maximo, mediante autórização especial. 
Só os adultos podem ser autorizados a trabalhar em horas supiile-
mentares. A lei sueca previu diversas derogações, sujeitas á decisao 
de um conselho do trabalho, formado por operarios, patrões e 
pessoas desinteressadas, nomeadas pelo Governo. O Governo póde 
tambem, em casos de necessidade, impôr certas derogações. Demais, 
é possível retardar a applicação da lei em certas industrias, em 
casos de necessidade. Foram, entretanto, tomadas precauções para 
que náo se abusasse dessas derogações, enfraquecendo-s·e a e.fficacia 
da lei. Nessas condições, a Suecia nenhuma dif.ficuldade fari a em 
applicar o principio das 8 horas do dia de trabalho; sendo para 
desejar que elle tivesse universal applicação . 

64 - Legislação noruegueza - O delegado norueguez CASTBE RG, 
explicou, por sua vez, o mecanismo da lei que, em seu paiz, havia 
acceito o dia de oito horas. A lei noruegueza era de Julho de 1919 . 
. Tá muito tempo antes, promulgára a Noruega uma lei estabelecendo 
dias de trabalho -uniformes para os operarios adultos, homens e 
mulheres e estipulando que a duração normal do trabalho não devia 
exceder de 54 horas por semana (nove horas por dia), nos officios · 
rnanuaes e nas industrias. Ac;loptando o systema de turmas supple-
mentares, esse limite foi tambem applicado ás industrias de traba-
lho continuo. Pela lei de 1919 estabeleceu a Noruega a semana de 
.t8 horas, não excedendo o dia de oito horas e meJ.a, nas offidnas 
e fabricas, nas industrias de construcção, nos entrepostos, deposi-
tos, canteiros e escriptorio de navegação. A semana de 48 horas 
já tinha sido applicada, em conse·quencia de um accôrdo entre pa-
trões e operarios, antes de ser promulgada a lei de 191'9. A opinião 
publica na Noruega era tão favoravel · a essa solução, que esta 
ultima lei foi votada unanimemente no parlamento . A de:legação 
noruegueza acceitava o projecto de convenção internacional, sugge-
rindo as seguintes modificações: 1 •, a semana de 48 horas deverfa 
ser tambem applicada aos operarios occupados nas industrias de 
trab alho continuo, em que o se'rviç.o deve ser executado por tur-
mas succesivas, formando-se turmas supplementares; 2", todo tra-
balho executado fóra do período ordinario do s·erviço, nas indus-
trias enumeradas no quadro B, deveria ser considerado trabalho 
supplementar, se as horas de trabalho dos operarios nessas indus-
tri.ns excedessem de oito horas por dia ou 48 horas por semana; 
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3', o direit.:i de fazer uso de trabalho supplementar deveria .ser mais 
limitado, do que se propunha no projecto; 4ª, o numero das horas 
supplt>menfares permittidas deveria ser limitado, não sómente para 
o anno inteiro, mas tambem para perfodos mais simples, por exem-
plo: para um mez ou para cada periodo de quatro semanas conse-
cutivas; 5ª, o pagamento pelo trabalho supplementar deveria ser 
fixado em uma taxa minima superior, pelo menos de 50 %, á taxa 
regul,a;.· do salario e de 100 %, para trabalhos supplementares exe-
cutados no sabbado e no domingo. 

6i'l - Objecções do delegado patronal canadense - Na sessão 
do dia s<'guinte, continuando a discussãó, fallou o delegado governa-
mental canadense, PARSONS. Pensava que o projecto de convenção 
procurára organizar um systema applicavel a todos os paizes do 
munrfo; mas verificara que fôra nisso mal succedido. A preoccupa-
ção de todos ,devia se as.segurar o bem estar die todos os O'Perarios. 
Confessava sua confiança nos methodos coope.rativos e nas juntas de 
fabricas. Confiava igualmente no repouso hebdomadario e na re-
partiçfo dos lucros, bem como em tudo o que póde ser realizf!Jo, 
pan accrescer o interesse rlo operario. Pensava que era chegado 
o dia em que se pudesse dir.er com CARLOS D1CKENS: "Que os 
h(•nieus e mulheres abram, de commum accôrdo, seus corações fe-
chados e pensam nas pessoas que os cercam, como se fossem real-
mente companheiros de viagem para o tumulo e não uma outra raça 
de criaturas, em caminho para outros destinos." 

Nenhuma ob.iecção tinha que fazer ao principio das oito horas, 
em si mesmo. Objeclava, porém, que nas condições actuaes do 
mundo não se estava .preparado para essa limitação. A questão 
das horas era uma questão especialmente economica, nacional e in-
ternacional. r;;ão deveria ser examinada para uma só classe de pes-
soas, em um só paiz, mas, para todos os paizes do mundo; antes 
como uma questão nacional, á qual pudesse cada um trazer o seu 
cc•ntiugsnte de estudo. Qual é a actual situação do mundo? Pod eria 
responder, numa·-P.::tlavra, que os paizes .mais adiantados haviam hv-
pothecado o seu futuro e uo momento actual o que cumpria exami-
nar era o mefo de r esgatar essa hypotheca. S·e as informações que 
possuía eram exactas, havia mais de cem milhões de indivíduos no 
mundo, a pique de morrer de fome. Menos do terço de todas as in-
dustrias do velho mundo exgotam sua capaicidade de producção. 
Qual a opinião do delegado patronal francez? Que depois da intro-
ducção do dia de oito horas na França, houve alli uma baixa corres-
pondente na producção; af.firmara que a reducção de 10 para oito 
horas de trabalho diarias representára uma reducção de 20 o/o na 
proclucção . Já se pensou que, se devemos ter o maximo de horas 
de trabalho, seria igilalmente prudente fixar . o numero minimo, em 
vista das grandes necessidades actuaes do mundo? O Canadá, como 
O'> Esta·dos Unidos, é um dos maiores productores de generos alimen-
tícios. O continente norte-americano é o celeiro do mundo. De que 
valeria a convenção, se die.Ua fôsse excluída a a-g.ricuJ.tura em paizes, 
com esses? O r.esultado seria a penuria de braços nas explorações 
:.igricolas. A convenção contribuiria para agravar esse estado de 
.:: ousas. Quem viria soffrer da falta de generos alimentícios prove-
niente do exodo dos operarios agrícolas para as cidades indus- , 
lriaes? Seriam os proprios operarios . 



_,. 55.2 ~ 

Para ~ômprehen'd-er a var.1e,clade de condições de certas indus-
frias bastaria referir o que se passa com a industria das madeiras 
t1o· Canadá. Nessa industria, o trnbalho só é possivel emquanto exis-
b agua que permitta a fluctuação da madeira. Nos periodos de 
~elo, todo trabalho cessa. Ora, ha grandes diversidades de clima 
naqtielle paiz. A oeste, se tem o gelo durante quatro ou cinco mezes. 
do ·anno. Essas condições teriam que exigir tantas excepções, quan-
bis as industrias e operarios, 0 que não poderia deixai• de desgostar 
a estes ultimos. 

No Canadá não foi preciso que se fizessem promessas aos ope-
.r =· --ios para que estes déssem o maximo do rendimento do seu tra-

1 halho, no periodo de guerra . Os operarios puzerarn-se, de todo o 
coração, á: obra, .pela lealdade com que se dedicavam á causa dos 
,\Jli ados e para obterem ·salariGs mais elevados, que os ordinarios. 
Não ha ' no Cànadá horario typo, existiBdo muitas excepções áquille> 
que se pudesse chamar uma regra geral sobre as horas de trabalho. 
Admittem os operarios que o tempo de serviço deve ·ser mais ou 
mr nos longo, conforme as diversidades das industrias. Se · ficasse 
l·Hloptado o dia universal de oito horas, teria de ser applicado no 
Canadá a todas as industrias sujeitas, ou não, ás condições das esta-
ç-ões, particulares ou de ordem geral, E' provavel que isso causasse 
:rili fotte descontentamento . Depois, o problema era de ordem p1i-
rnmente economica e não convin'ha tornal-o uma questão politica . 
Tanto mais os homens de Governo cuidam dos interesses commer-
ciaes e industr iaes· \:los seus paizes, quanto é mais difficil reprim i!< 
c t'rtas influenéias que nunca deveriam intervir entre as classes de 
um paiz. Ha no Canadá nove províncias differentes, cada uma das 
quaes procura resolver a qaestão do trabalho. Póde-se imaginar 
como seria difficil chegar a accôrdo, em vista dos interesses parti-
éulares de cada pro'Vincia. Limitar as horas de trabalho será des-
ferir o tiro de morte nas pequenas industrias e impedir a criação 
de industrias novas . . A maioria dos patrões, no continente norte 
.irnerican6, sahiu da fileira dos operarios e teve começos modestíssi-
mos. Para chegarem á situação de patrão, tiverem de trabalhar lon -
gas horas, não economizando o proprio serviço e accumulando suas 
economias. Elle, com alguns collaboradores, trabalha longas horas 
seguidas,_ porque sabe que tem a lutar contra industrias importantes, 
que dispõem ele largos capitaes. Com o dia universal de oito horas, 
i;eriam · favorecidas as nações mais importantes, porque ellas 
têm a vantagem de possuir materias primas, capitaes e meios de 
transporte. Os prejudicados seriam os pequenos industriaes e as 
nações de menor importancia. 

Os Estados Unicl.os não assignara·rn ainda o Tratado ele Paz. 
~ão se podia, portanto, affirrnar qae a elles se applicasse a con ven-
ç:ão que viésse a ser acl.o-ptada pela conferencia. Em taes condições, 
pouc0 prudente seria, da parte do Canadá, que lhe é inferior quante> 
a população e valor industrial, comprometter-se a acceital-a . Em Se-
tembro ul.tim0, havia se reun1do, em Ottawa, uma conferencia na-
cional, em que estavam representados, em numero igual, patrões, 
operados, o Governo e o publico. Os delegados patronaes não0 pude-
1·-am entender-se com os representantes oper-arios, quanto ao dia de 
oito horas, pedindo-se ao Governo a nomeação0 de uma commissã@ 
especial para 0- exame detalhado do assumpto. A ohjecção principal 
dos patrões canadenses era que . elles não viam meio de diminuir as 
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horas de trabaliho, sem reduzir a producção, adaptando as palavras 
de APLETON, Presidente da Federação Internacional das Trade-
Unions, qua·ndo dizia: "Por toda a parte perdemo-nos em palavras 
vãs, em logar de produzir; ora, um paiz que não produz .. não póde 
viver. O Estado é muitas vezes co1;nparado a um navio. Hoje o navio 
está sobre baixios e cada qual deve trabalhar, com todas as suas 
forças, ,Para salval-o da destruição completa ." 

·66 - Resposta das delegações operari.as - De accôrdo com as 
varias delegações operarias, exlp.oz o delegado operano francez 
.foUHAUx, o ponto de vista dos trabalhadores. Começou notando que 
o principio acceito no proje.cto de convenção não era a expressã-0 
completa da vonta·de operaria; do mesmo modo, as emendas que ia 
of.ferecer ficavam muito abaixo dos resultados conseguidos em cer-
tos palles. Pensavam, entretanto, os operarias que naquella confe-
renci.a convinha tentar um resultado internacional, e que estavam 
por isso na obrigação de faz·er certas concessões, que em outras 
circumslancias não fariam. Certamente, sua lingua·gem poderia pa-
recer audaciosa; mas horas ha em que é preciso saber cumprir o 
proprio dever, para não supportar grandes responsabilidades no 
futuro Aquclla era uma dessas horas graves. Certamente, nunca 
passára pelo pensamento dos operarias desconhecer a importancia 
do prr.blerna da producção. Durante a guerra, as organizações ope-
rarias lançaram suas vistas sobre esse problema e procuraram en-
contr.ar-lhc solução . De,·11.m-se a esse trabalho com toda honestidade 
e ao caho de suas verificaçôes, nunca a maior duração do . trabalho 
quotidiiwo se apresentou como a conclusão necessaria. ,Ao con-
trario, cada vez .que .levavam iilais adiante o estudo dessa materia, 
appellando parc1 experiencias scientificas, ficou verificado que a 
menor duraç.iio do dia de trabalho acarretava, a-o mesmo tempo, o 
desenvolvimento pbysico e physiologico do operaria, uma producção 
maior e melhores condições de existencia. Ninguem contesta que a 
questão ela pru1uucção é o problema capital ela hora presente. 
Mas, por toda parte, se constata a má · organização industrial que 
permitte o desperdicio das materias primas e dos 'productos manu-
facturados, a anarcbia do mepcado do trabalho atravez o mundo, 
emquanto . o desemprego se alarga. Isso prova que não está só1rnmte 
na duração do trahalho, na producção do operaria, mas na melhor 
repartição das materias primas e utilização dos recursos da eco-

. nomia, a solução do pr-oblema da producção. Devia recordar-se a 
f:onferencia das palavras do seu Presidente, na abertura dos traba-
lhos, ao referir-se ás massas do, fundo do valle, tentando subir para 
o ·alto, a.fim de aquecer-se ao grande sol. Súm. Ha este desej.o nas 
massas populares; e, se a Confer·encia Internacional não désse satis-
fação ás suas aspirações legiti.mas, poderi,a isso traz. ~T para o mundo 
muito mais do que um simples descontentamento verbal. De todos · 
os pontos ela terra, do norte .ao sul, de éste a néste, as vozes fatiga-
das. elos trabalhadores sobem aos céns, r eclamando o se.u logar ao 
soL Essas vozes estão fatigadas; ellas reclamam. Se não se aprovei-
tar ·a hora em que é ainda possível acalmar essas esperanças. en-
tão, sim, conforme a exp ressão de APLETON, · o carr'O do estado f'sta-
;.·ia b'em perto de desmantelar-se, o navio do Estado a pique de 
n«n1fragar. 
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Eram estas as principaes emendas apresentadas pelas delegações 
operarias: 

"1) A presente convenção é applicavel a todos os esta-
belecimentos industriaes e commerciaes e suas dependen-
cias, de qualquer natureza que sejam, publicas ou privados, 
com excepção daquelles em que são unicos empregados os 
membros da familia, não c.omprehendida, entretanto: n esta 
excepção a trabalho em domicilio. 2) A duração do traba-
lho do pessoal não poderá exceder de oito horas por diq e 
48 horas por semana, salvo casos excepcionaes, que só poc 
derão ser justificados por accidentes, como incendios, inun-
dações e outras calamidades imprevistas. Todavia, as dis-
posições da pr.esente convenção não são applicaveis ás 
pessoas que occupam logar de vigilancia ou direcção ou 
um posto de conifiança. Quando o trabalho se effectua por 
tres turmas alternadas, como nas usinas de trabalho con-
tinuo, será permitUdo trabalhar além de 48 horas por sema-
na, se a média das horas de trabalho não exéeder de 48 ho-
ras por semana; por período de tres semanas. 3) O limite de 
oito horas por dia e de 48 horas por semana, poderá ser 
ex·cedido, mediante o beneficio de re;potiso compensador, 
em caso de accidente, de trabalho de urgencia a ser effe-
ctuado nas machinas ou nos apparelhos e unicamente na 
medida necessaria para evitar um sério prejuízo á marcha 
normal de um estabelecimento. 4) Nas industrias · cujo 
·funccionamento continuo- deve, em razão da propria natu-
reza do trabalho, ser assegurado por turmas successivas, a 
limitação das horas de trabalho não affectará ás f,érias as-
seguradas a·os trabalhadores dessas industrias pelas leis 
nacionaes, inclusive o repouso hebdomadario, a que todos 
os OMrarios têm direito. 5) O limite de oito horas por 
dia e de 48 por semana, poderá ser excedido, sem, entre-
tanto, ultra.passar 54 horas por semana, para a categoria 
dos operarios enumerados no quadro B, paragrapho 1º. 
6) Nas industrias sujeitas ás estações não se poderão fazer 
horas supplementares senão até a concorrencia de 70 por 
anno e sob condição de que toda hora realizada acima 
da oitava hora quotidiana seja majorada pelo menos de 
50 o/o . 7) Para o fim de facilitar a ap.plicação das conven-
ções ,deverá o patrão: a) fazer conhecer por cartazes appos-
tos em s·eus estabelecimentos, em qualquer outro logar con-
veniente ou por qualquer outro modo approvado pelo Go-
V'erno, as horas em que começa e acaba o trabalho; ou, se 
se empregarem turmas, as horas em que começa e acaba a 
vez de cada uma. As horas serão fixadas de modo a não 
exceder os limites previstos pela presente convenção; e, 
uma vez notificadas, não poderão ser modificadas, senão 
mediante accôrdo entr e as organizações operarias e patro-
naes, depois de sanccionadas pelo Governo . 8) Fazer 
conhecer, do mesmo modo, os descansos concedido~ du-
rante o trabalho considerado como não fazendo parte das 
horas de trabalho. Inscrever em um r egistro, pela fórma 
approvada pelo Departamento Internacional, todas as horas 
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supplernentares fornecidas em virtude dos arts. 3 a 6 da 
presente convenção. Será consider·ado illegal o facto de 
empregar uma p·essoa fóra das horas fixadas, em virtude 
do paragrapho 1 º ou durante as horas fixa.das em virtude 
de lettra b). 9) Nos paizes cujas condições climatericas 
modificam essencialmente a capacidade dos operarias, de-
ver-se-ão adaptar as excepções seguintes (o mais conforme 
o projeicto de convenção). 10) As disposições da presente 
convenção entrarão em vigor, o mais tardar, em 1 º de Ju-
lho de 1920. 11) A.doptando o texto acima, a Confer~ncia 
Internacional do Trabalho d·e vVasihington exprime o de~jo 
de serem as leis de guerra, restrictivas dos direitos do 
trabalho, abrogadas em todos os paizes, de modo a ser sup-
primido qualquer obstaculo á applicação das clausulas da 
presente conv·enção. 12) Em caso algum a presente con-
venção poc1ed atüngir as situações mais favoraveis já adqui-
ridas pelos operarias em certos paizes, quer por meio de 
legislação, quer .por contractos celebrados ·entre as orga-
nizações syndicalistas; nem poderá ella ser motivo para 
atrazo na applicação do dia de 8 horas e da semana de 
48 horas, nos paizes em que as negociações estão estabele-
cidas entre patrões, operarias e o Governo. 13) O facto de 
não examinar a presente convenção, os detalhes de modali-
dade e applicação do dia de 8 horas na industria marítima 
e o facto de não conter a presente convenção clausula re-
lativa ao trabalho agricola, não implicam um proposito de 
excepção. Nesse espirita, a mesa da Conferencia Interna-
cional do Trabafüo é encarregada de convocar, no mais 
breve prazo, uma sessão especial de cada uma dessas in-
dustrias. 14) As delegações operarias reclamam que seja 
organizado em cada paiz um serviço de inspecção do tra-
balho, composto de funccionarios governamentaes e de de-
legados eieitos pelas organizações operarias, especialmente 
encarre.gados de fiscalizar as convenções internacionaes e 
de apresentar a r·espeito um relatorio annual ao Departa-
mento Internacional do Trabalho. 15) As delegações ope-
rarias recommenclam que a introducção elo descanso a par-
tir do meio dia de sab:bado e a lirnHação da semana a 44 
horas, sejam levadas avante ~m todos os paizes. 

67 - Discm;s,o de Shaw - O delegado operaria inglez SHA w 
tomou a palavra para corroborar as affirmativas do delegado fran-
cez. Antes da guerra, disse elle, mesmo. nos paizes melhor organiza-
!los 'do mundo, a situação de um grande numero de trabalhadores 
era precaria: alimentação insufficiente, trabalho excessivo, nenhuma 
instrucção, falta de hygiene e miseria. Deve-se esperar que, depois . 
rias provações e experiencias da guerra, tornem-se melhores essas 
condições, que o trabalho não seja excessivo mas sufficiente, que o 
saL1rio permitta o conforto, o asseio, a segurança, a instrucção, o 

. que fará com que se desenvolva nos seres humanos de todas as clas-
ses o que a sua natureza tem de melhor. Os trabalha.dores têm di-
r eito á vida completa~ a um modas vivendi que lhes permitta manter 
a sande do corpo e desenvolver as faculdades moraes e intellectuaes. 
Consideram que o resultado da diminuição elas horas do trabalho 
será um melhoramento progressivo do apparelhamento industrial, a 
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diffusão illimitada da instrucção geral e technica, o aproveitamento 
de todos os tale.ntos, a utilizaçã·o de todos os recursos materiaes . 
Cada experiencia, em todos os paizes industriaes, prova que essas 
d>educ~ões são correctas, porque em toda parte onde o trabalho foi 
reduzido ao minimo, quanto á duração, foi elevado . ao maximo, 
quanto ao valor. Nos paizes em que as horas do trabalho são mais 
numerosas, encontra-se a peor das miserias, e·rnquanto que naquelles 
em .que o numero de horas é reduzido, constata-se o maximo <lo 
conforto para todos. Pretendem os operario.s que da applicação ge-
ral de todas as invenções e descobertas, que constituem 'factores es-
scnciaes de uma producção mais larga, resulta.rá a reducção das 
horas de trabalho. 

68 - Discurso de Guérin - De.fendendo o ponto de vista dos 
p·atrões, fallou o delegado patronal francez, GuÉRIN. Lembrou elle 
que os patrões estavam sendo accusados de adaptar o principio do 
dia de 8 horas, pretendendo falseal-o na pratica. Os operarias tam-
bcm podiam ser accusados de, em seus discursos, decretar: art. 1'0 

a manutenção da producção; ·e de fazer, art. 2º, todo o possível para 
diminuil-a . E' impossível conciliar o .augmento da producção com a 
reducção das horas do trabalho . A questão não era sómente inter- · 
nacional, mas principalmente nacional; porque as condições elos 
povos são essencialmetne differentes. Povos ha de fraca natali-
dade, outros de população superanbun dante; paizes ha em que as con-
dições dos trabalhos e salarios tornam impüssivel a concorrencia. 
Para notar essas peculiaridades, bastaria citar o exemplo dos Esta-
dos Unidos e do .Tapào. Os delegados operarias disseram que a vida 
não se compõt sómente de interesses arithmeticos. E' bem verdade 
q:ie ella comporta interesses arithmeticos e considerações moraes, 
mas, acima de tudo, as necessidades de viver. Havia o orador na-
quelle momenL1 recebido um telegramma de França, em que se lhe 
corn municava a falta de · carvão e contra essa falta principalmente 
reclamavam os ;ncmbros da Confederação do Trabalho. Na, França, 
a commi:isão interministerfal el!carregada do estudo das condições 
de transiçã••, para a applicação da lei de 8 horas, inter.calara no seu 
rclatorio rsta dedar;;ção: "T,)dos os orgãos autorizados dos orodu-
ctores e da opin!ao publica a:ssigJrnlam um decrescimo da producção, 
pouco mais ou rnrnos prop.;rdonal á diminuição das hor::is, ~ej:l 
15 a 20 ·Y,, , no :ninimo. A crise de transporte, bastante ag.gra rnda 
pela applicação das horas, vae-se aoce.ntuando todos os dias. Para 
fazer-lhe face, será preciso, de um lado, obter, a mais, de 60 a 80 mil 
operarias; e, 'de outro, despénder pezadas sommas e augmeritar as 
despezas geraes ·de tal modo, que o. c1rnto de p'rod'l.1cção dos princi-
paes artigos fabricados será accrescido- de cerca de 15 % . E' typico 
0· exemplo das estr·adas de ferro francezas. A' companhia Paris-
Ly.ão-Medite·rraneci, que, antes da guerra, realizava oito milhões e 
meio· de lucros, está ameaçada, sómente em um anuo., de ter 543 
milhões de defidt. E' verdade que este prejuizo não é sómente re-
!>Ultante do dia de 8 horas; mas está demonstrado que a influencia 
da lei de oito horas entra no accrescimo dos encargos com cerca de 
15 % e que ser·á preciso obter de 15 a 20 mil operarios, a mais, pam 
assegurar o serviço. Se se multiplicar esta cid'r.a pela das seis com-
panhias princiipaes francezas, attingir-s-e-hão os 60 ou 80 mil homens 
rle que falla a commissão interminist.erial . No mm'nento actual, ~ 
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aperfeiçoamento dos machinismos é materialmente impossível; os 
prazos anormaes necessarios para a construcção e o custo excessivo 
das mach.inas tornaram-s·e obstaculos irremoviveis. Bastaria um 
exemplo. A industria de fiação de linho, na França, tinha 560 mil 
teares antes da guerra. Os allemães destruíram ou levaram comsigo 
quasi todo o material e só restam em actividade de 68 a 70 mil. Ora, 
não ha, no mundo inteiro, s:e111ã.o tres c.onstructores, dous grandes e 
um pequeno, de material de fiação de linho, estabelecidos na Ir-
landa. Fóra dessas casas, nenhuma outra fabrica taes machinismos. 
Todos os fabricantes daquella especialidade encommendaram mate-
rial e só dentro de dous annos e meio ou tres, poderão tel-o ·com~ 
pleto. 

Sobre o problema da producção e do traibalho nenhuma auto~ 
ridjade de maior valor poderia ser invocada que a palavra do Sr. 
Hoovm~. que a 3 de Julho escrevia: "O empenho dos governos. 'devé 
ser o de obter as materias primas, os apparelhamentos e os traba~ 
lhos exigidos pela producção; fazer admittir por seus nacionaés o 
maximo do trabalho individual é indispensavel. A Europa não 
possue mais os ex·cessos de productos indispensaveis. Se se quizer 
tentar ex·p·eriencias revolucionarias será inutil lamentar a vida cara, 
porque esta nada mais é do que um systema de producção de.ficita-
ria; ella tem um grande valor como ensinamento. Os mais bellos 
discursos do mundo em nada podem alterar a real gravidade desses 
factos." 

69 - Legislação uruguaya - Na decima sessão, de segunda-
feira,. 10 de Novembro, foi o debate iniciado pelo delegado uruguayo, 
\'AREL.LA . A Republica do Uruguay, diss·e elle, havia quatro annos, 
adaptara por lei a semana de 48 horas e o dia de 8 horas, como 
regra imperativa. O ideal sustentado pelas representações operarias 
na conferencia era em seu paiz uma realidade. Mas querer impôl-o, 
bruscamente, a povos de mentalidade e raças differentes, parecia im-
possível, porque as decisões da con.ferencia deveriam ser ratificadas 
velos ·parlamemtos extrangeiros. Era preciso fazer obra de equilibrio 
e de compromisso . Quanto ao Uruguay, estava dis:posto a manter as 
suas l e-is, ainda que a convenção fôsse menos liberal para com os 
trabalhadores. A implantação do dia de 8 horas provocára, no 
começo, grandes controversias. Desde o anno de 1906, em que o 
projecto fôra proposto ao Parlamento pelo Presidente BATTLE, até 
1915, quando foi promulgado pelo Presid·ente VIERA, f.oi o assumpto 
amplamente examinado, despe, tando, acerbas criticas. No emtanto, 
a prosperidade e riqueza do Uruguay são hoj•e maiores do que nunca; 
suas indus•trias se desenvolveram largamente sem temor da con~or-

. rencia extrangeira. No estado actual da civilização, deve-se admittir, 
como regra de applicação immediata, o principio do dia de 8 horas, 
com certas- reservas, ou da semana de 48 horas, com a firme resolu-
ção de aperfeiçoar, no futuro , a convençã•o e estabelecer a regra 
universal do dia de 8 horas. Se a justiça não aconselhasse essa fór-
mula o interesse bem comprehendido da civilização deveria impôl-a.' 
Essa reforma, acompanhada d'e outras medidas de legislação social, 
contribuir-á para salvaguardar · no mundo as ins·tituições democrati-
cas. Seria inutil pensar que essas refórmas pôriam termo ás 
reivindicações operarias, porique o desejo de melhorar é inextin-
gui:vel no~s homens cultos. Mas, devemos contribuir p~ra que as re-
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damações e conquistas se e·ff.ectuem pelas vias legaes, sem movi· 
mentos revolucionarios . Se a Conferencia abordasse lealmente este 
trabalho, poderia repetir as palavras de WALDECK RoussEAu: "Fize-
mos o nosso dever, o tempo fará sua Õbra." 

70 - Discurso de M ons. N olens - Mons. N OLENS expoz o 
ponto de vista do Governo hollandez. Julgava de uma importancia 
moral incalculavel constatar que alli se realizava, pela primeira vez, 
n synthese da opinião publica internacional, em favor da limitação 
do trabalho dos adultos. Muito tempo se passara, antes que a consci-
encia publica despertasse. A encyclica Berizm Nouarmn, do Papa 
Leáo XIII, escripta havia cerca de 30 annos, contribuira considera-
velmente para a mudança de opinião . Hoje é um facto: 1 º) que o 
'dia de 8 horas está em vigor em muitas industrias; 2º) que elle é 
acceito p ela lei em varios paizes; 3º) que é adoptado, em principio, 
por uma conferencia de delegados governamentaes, operarios e pa-
trões, de mais de 30 Estados das differentes partes do mundo. No 
terreno internacional, para os mais prudentes como para os mais 
hesitantes, a questão está amadurecida. Em seu livro intitulado 
"O Dia de Oito Horas'', diz MoRSIER, reconhecida autoridade na ma-
teria: "A lei não póde ter a pretensão de impôr uma reforma que, · 
não tendo sido experimentada, poderia dar resultados duvidosos. 
Ella preferirá apoiar-se em um movimento de opinião bem accen-
luado que }á tenha tido um começo de r,e,aJi.zação. " Ora, esse movi-
mento de opiniã-0 se des·enha no mundo inteiro, de modo geral e pre-
ciso, entre os economistas e mGralistas, entre os patrões merios pro-
gressistas e entre os operarios . E sua organização está, não só-
mente começada, mas tem feito grandes progressos e realiza cada dia 
maiores. Trata-se agora, de generalizar a medida para obter todos 
os benefícios por ella comportados. 

O legislador hollandez ha muito que se preoccupára com esta 
questão. A Camara desse paiz acabava de acceitar unanimemente 
uma nova lei para 'O trabalho, que provavelmente entrará em vi.gor . em 
1º de Janeiro de 19.20. Nessa lei a idade de admissão das crianças 
ao trabalho é fixada em 14 annos. Nas minas, o trabalho estava já 
iDterdicto 'desd.e 1906, até a ida.de de dezeseis annos. A idade dos 
que se chamam jovens operarios foi elevada para dezoito annos. 
Em regra geral, o trahalho do domingo e o trabalho nocturno são 
prohibidos; e a duração do trl!balho nos estabeledmentos indus-
triaes, nas lávanderias e escriptorios, foi limitada a 8 horas por dia 
e a 45 horas .. por semana . Essa é a solução logica, se se quizer .levar 
em consided.Ção o repouso semanal bem como os principias geraes 
enunCiados no art. 427 do Tratado de Paz. 

Para se combater o regímen da semana ingleza têm-se levan-
1 ado dhersos argumentos: 1 º, inappJ.icabilidade a muitos of.ficios e 
industrias; 2º, o trabalho deve ser feito pelo mesmo numero de ope-
rnrios collocados na mesma situação e com os mesmos meios; 3º, 
abundancia de mão de obra em muitos pafaes, verificad a pela falta 
de trabalho;· 4º, que muitos dos empr,e:gados rião são aptos para o 
trabalh o nos estabelecimentos industriaes. A diminuição das horas 
de trabalho tornaria necessario· um augmento do numero dos ope-
rarias. Mas, em geral, terão essas industrias o tempo de se adaptar 
lcchn icamen te á nova situação, pelo ensino profissional • e pelo 
aperfeiçoamento das machinas. A questão a resolver seria esta: Que 
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seria melhor, sob o ponto de vista da producção, da estabilidade e 
da · continuidade do trabalho industrial, - uma limitaçfo das horas 
de trabalho, a que esperamos attingir pela convenção ou uma dura-
ção mais longa do trabalho, com as incertezas e interrupções causa-
das pelas gréves, cada vez mais ameaçadoras? 

A pruelencia do legislador hollandez ainda se manifestara na 
::dopção ele um regímen suave de applicação ·ela lei. Uma commis-
são do trabalho, composta de operarias e patrões, poderá nos 
dous annos seguintes á entrada em vigor daquella lei, permittir que 
numa fabrica ou àfficina os operarias trabalhem, a mais, uma hora 
por dia ou 5 horas por semana. Attendendo a estas circumstancias., 
seria de propôr qüe na convenção internacional se adaptasse uma 
disposição temporaria, permitindo, em um periodo de quatro annos 
e nas condições determinadas pelos regulamentos administrativos, 
que os op•erarios trabalhassem até o maximo de 10 horas diarias e 
de 55 por semana. 

A orientação que desenvolveu era a da escola social catholica, 
demonstrando que, além dos motivos economicos, outros motivos de 
ordem social e moral existem, impondo a regulamentação nacio-
nal e internacional das horas de trabalho, e é a consideração de que 
o homem não é uma machina de trabalho, ma·s um ser raciqnal, 
1;10ral e intellectual, creado á semelhança de D.eus, tendo na con-
formidade de sua natureza e destino faculda>des e necessidades cujo 
desenvolvimento, ape1~fe i çoamento e satisfação re-querem tempo e 
lazer. Por muito tempo, parece ter sido esquecido que a vida eco-
nomica é um meio e não um fim. O fim principal, o primeiro fim 
elo trabalho manual é descripto, num estylo claro e. lapidar, por 
S. Thomaz de Aquino: Ad vitam qmerendam. Actualmente, graças 
aos ensinamentos da Encydica acima citada, é geral a convicção de 
que o operario deve dispôr do tempo necessario e de bastante re-
pouso, não sómente para restabelecer suas forças, mas tambem para 
cumprir seus dever.es e usar dos seus direitos, como ser intelligente, 
religioso, intellectual, moral e social. 

71 - Discurso de Merten,s, - Nci discurso de um accidentado 
debate, em que foram levantadas varias questões de ordem, fallou, 
encerrando a discussão, o delegado operaria belga, MERTENS. Em 
seu longo discurso procurou mais uma vez combater os argumen -
tos patronaes. Salientou ·que se attingira o ponto critico da confe-
rencia, no qual era . preciso definir claramente as attitudés. Para 
cont,rariar a limitação das horas de trabalho, fôra produzido o ar-
gumento das ruinas e devastações çausadas pela guerra. Mas, os 
operarias lutaram por muitos annos contra o militarismo; pagando 
com a vida ou com a liberdade varios chefes syndicalistas a auda-
cia çlessa opposição. Os operarias não foram tão pouco responsa-
veis pela guerra e ninguem mais do que elles com ella soffreu. Ne-
nhum operaria se oppõe ao augmento da proelucção; mas, é doloroso 
constatar a alternativa de Guérin, que o dever elos operarias é tra-
balhar e -economisar. Mas economisar, ·como? A carestia de vida 
não lhes permitte, apezar do relativo augmento de salario, obter se-
não o estrictamente necessario para a vida, quando isso é possível. 
Ha alguma cousa de grave nas massas populares; ellas se movem, 
inquietas. Bem graves eram as noticias da AUemanha e mesmo da 
França. Para . tranquillizar a classe operaria, ·nue trabalha, soffre e 
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morre, · era preciso que sahissem dalli com uma decisão capaz de 
fazer refoar a harmonia, a paz, o bem estar no mundo inteiro. 

72 - Commissão especial - Encerrada, não sem. grandes diffi-
culdades, a . discus~ão, foi eleita a seguinte commissão para o estudo 
ào projecto: FONTAINE (França)' BARNES (Inglaterra)' RoBERTSON 
(Canadá), MoNs. NoLENS (Hollanda), MAHAIM (Belgica), pelos gru-
pos governamentaes; MARJORIBANKS (Inglaterra), GUÉRIN (França), 
CA.nLIER (iJ3elgica), ScHINDLER (Suissa), PARSONS (Canadá), pelas 
de1'gações .pa.tronaes; JoUI-IAUx (França), MERTEN (Belgica), ÜUDE-

GEES'l' (Hollanda), SHAW (Inglaterra), e DnAPER . (Canadá), pelas de-
·legações operarias. · ' 

73 - Pal'ecer da commissão especial - Na sessão de 24 de No-
vembro, apresentou essa cormmissão o seu relatorio, docum;e·nto que, 
pelo seu valor historico e por constituir preciosa fonte de in.forma-
·Ção, quanto aos detalhes dá applicação da convenção sobre o dia 
ele traba:lho, reproduzimos na integra: 

"A commissão nome.ada pela Conferencia para exami-
nar o · prójecto de convenção, relativo ao estabelecimento 
do dia de ·oito horas, tinha a examinar, partindo do pró-
Jecto de convenção elaborado pela comn;iissão de organiza-
ção, as emendas dos delegados governamentaes, dos pa-
trões e dos aperarios. Seu .relator não tem, pois, que apr·e-
sentar cons-iderações gera·es que se encontram longamente 
desenvolvi:das nas actas das s.essões plen•arias, nem que 
apresentar a legislação comparada, .iá yeferida nos relate-
rios da commissão de organização. Deve limitar-se a com-

. mentar as differenças entre o texto que propõe e o sugge-
rido pela commiss.ão de or.ganização . 

Chamamos a attenção, desde o começo desta exposição, 
para o facto de que propomos, não recommendações, mas 
um projecto de convençã·o . A' commissãe não pareceram 

· suf.ficientés, simples · recommendações, ni1ma materia em 
que as leis nacionaes j-á sáo numerosas; mas, a palavra 
''projecto '', é, entretanto, exacta, no sentido de que nossos 
votos não estabelecem convenções applicaveis p ela unic fl 
força €le nossas resoluções mas dos textos submettidos aos 
p.o.deres competentes ·dos d·iversos Estados, os qiiaes os 

. ttcceitam ou recusam depois de exames, nas condições pre-
cisaclas }>elo art. ,405 do Tratado de Pàz com a Alle-
manha. 

AnT.IGO 1'.º - o paragraipho 1º do art. 1° incl.ka ,que a 
Convenção se applica-rá a todos os estabelecimentos ind us-
triaes, além daquelles em que são empregados os membros 
duma nrnsma ·familia. Propõe a .Commissão precisar me-
lhor dizendo: "Em todos os estabeiecimentos industriaes 
OH em suas dependencias de ~ualquer natureza que sejam, 
publkos ou privados." .A.s palavras ''publicos ou privados" 
d·ispe1~·sam commentarfos; os estabelecim.ent©s industriaes 
·elos Es.t.udos cm do·s ·poderes locaes não poderiam escapar 
ás regras geraes prescriptas para os estabelecimentos priva-

, dps .. .• .\,s palmi;ras "pu .e,m su.as dependencias" · significfam quf. 
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fo~lió o: • pess0al do mesmo estabeifeciinento ind'l!ls'triàl ;;erá' 
submettido ás disposições do texto, qner· se trate de offi-· 
cimis de fo'bricação o.a de eml>alagem, de escriptorios ue· 
expedição, de des.enho, de coFreSiJlondencia, etc. O i;stahele-· 
.ci~nento. industrial,. eom seu1s ann.eX'os · contiguos, .fôrma um 
tode>. ~ todos ?S seus em]:}re~acJ;os bene.fieiam d?! lei: Essa 
precisao, eyl!le e conforme a 1 Jurisprudencia acce1ta num cer-
ro n111·11Hn-o· de paizes, era tanto mais necessaria, quanto a 

O.onitmissão · não pr<'>põe• a. extensão das medidas dq proje-
cto. a·@s , estal;Jeleci.rnentos com1nerciaes,, e quanto aos bancos 
·e• admlinistrações, com seu nu-m·eroso pess.oal de escl'i:ptorio, 
não beneficiam dellas. Para recusar, actualmente, o bene-
fici:o do dia de oito h!0·tas aos estabe}e-cimento:s commer• 
ciaes, baseou-se a maio.ria:- àa Co1'mnissão no facto de que a 
applicaç.ão a esses esta.beledmentos seria difficil nas lojas 
e p.eqrueno.s armazens e aiNda em que a questão não estava 
amaduriecida e mePecia- estudo especial. 

Não julgou a Commissão possivel regulamentar a dura-
ção do trabalho em dom1cilio. Foi: de parecer a maioria 
<J:Ue a fiscalização dessa duração seria. ·de todo inefficaz, 
mesmo com o maior numer-o de ins.pectores; além disso, 
julgou ella que a questão da fiscalização no domiúlio pri-
vado, podia levantar ve:hemente opposição. Em definitivo, 
o senhmento da maioria foi que o trahalho em domicilio . 
seja objecto de um inquerito e de projectos ulteriores do 
Depar.tamento Interr,rncional do Trabalho. 

Parece necessãrio accentuar o faa.to de que só esca-
pam ás disposições do texto as oMicinas em que são empre-
gados exclusivamente os meml;Jros de uma mesma familia. 
Desde que haja ahi uma 01p.eraria ou um oiperarro, extranho 
á familia, fica a officina sujeita; e esta interpretaç•ão cor-
re-cta dum texto clarissimq visa todos os sub-.empreiteiros 
que, tendo tomado o trabalho para o executarem em seu 
domicilio , alliciam collabora-dores assalariados, que tra-
balham com elles, em condições . quasi sempre deplora-
veis. 

Propõe a Com'missão á enumeração não limitativa dos 
estabelecimentos algumas ad·dições; que são antes esclare-
cimentos. E' assim que as palavras "minas e pedreiras", 
paragrapho A, têm um sentido · limitado,. em certas legisla-
ções nadonaes e podem não comprehender a extracção do 
minerio do ferro ao ·ar livr·e, as salinas, os poços de 
petroleo, etc. Propõe aoc11escentar os termds geraes: "E 
industrias ex.tractiV'as de toda .nah;ireza." E' assim que, no 
paragrapho B, as palavras "•a producção e a transforma.ção 
da eledricidade '', são substituidas pefos te[·mos mais geraes: 
"a producção, a transformaçã@· e transmissão de força em 
geral, electrica, hydraulica, etc. " e . acc·rescentámos após 

a construcção naval, "as industrias de demolição de ma-
terial", que têm uma grande importancia em certos p aiz-es, 
principalmente para o material nav·al. Em verdade, essas 
industrias não estavam, de modo algum, exclui-das da enu-
meração do primitivo projecto, a qual é explicativa e do-
minada pe1as palavras "todos os estabelecimentos indus-
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· triaes". E' v1c10 original de toda enumeração exigir sem-
pre complemento. 

A' lettra D já não se trata duma modificação expliea-
fiva, mas duma alteração de fundo, de grande importaneia. 
Depois d·as palavras "transporte por terra ou por estradar 
d~ ferro'', accrescenta a Commissão: "por mar ou via de-
agua interior". E' a limitação das horas de trabalho a bor-
do dos navios e dos vapores, que s·e prescreve. Todavia, 
accrescentou a Commissão, no fim da alínea, as seguintes: 
palavras: "As prescripções relativas ao transporte maríti-
mo serão fixadas p.or uma conferencia especial · sobre o tra-
balho marítimo . " 

No que concerne ao transporte por mar, trata-se . só-
mente da affirmação de um principio; a applicação desse 
principio se realizará segundo as regras que forem indica-
das por uma conf.erencia es·p:ecial. P.or outro lado, no rela-· 
torio do Presidente da Commissão de proposições, na parte 
.relativa á ordem do dia das proximas conferencias, sois. 
convidados a pronunciar-vos sobre a realização dessa 
conferencia. espercial sobre o trabalho marítimo. No que 
concerne á. ·navegação interior, devo accentuar o facto de 
·que a conf·erencia espedal é prevista para o transporte por 
mar, pensando a maioria da Commissão que as prescripções 
do projecto de convenção actual deviam applicar-se á na-
vegação interior. 

Uma ultima modificação deve ser assignalada ao ulti-
mo paragrapho do art. 1 º. A Commissáo diz "em cada_ 
paiz a autoridade competente determinará as linhas de de-
marcação entre a industria, de um lado, etc.'', em vez .de:: 
"Em cada paiz a le:gislação, etc." No texfo francez, a pala-
vra "legislação" comprehendia não sómente as leis prnpri~-· 
mente ditas mas os regulamentos edictados, em virtude de 
delegação dos legisladores . Não se dá o mesmo com as pa-. 
lavras "nationa1 law", empre.gadas no texto inglez, e w 
maioria da Cornmissão achou os termos empregados pel~ 
Commissão de organização por demais 1aconicos, para se 
adaptarem ás situações constitucionaes de todos os paizes; 
representados na Conferencia. Cumpre observar que segun-· 
do a definição dada no primeiro paragrapho do art. 1º e 
as enumerações feitas aos paragraphos A, B, C e D, a pouc0> 
ficará reduzido o papel das autoridades. 

Art. 2.º A Commissão quiz deixar bem claro que O>· 
principio adoptado era o do dia de 8 horas e da semana 
de 48 horas. Propunha, por isso,' a seguinte redacção: "A 
duração do trabalho do pessoal não poderá exced·er de oit0> 
horas por dia e 48 horas por semana. " Entre as excepções. 
permiHdas ·a essa regra, figura explicitamente a faculdarJ 0 

1fe praticar a semana de 48 horas, com o repouso hebdom<>-
dario e combinações semelhantes, que importam em dura-· 
çóes differentes para o trabalho dos divers-os dias da sema-
na . . Foram tomadas precàuções para evitar os abusos, de--
terminando-se que, se em çonse1quencia da lei .. uso ou con-
venção entre organizações patronaes e operarias, a duraçãe> 
do trabalho de um ou mais dias da semana fôr inferio~ 
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a oito horas, um acto ·da autoridade competente ou um ac-
côrdo entre as partes interessadas poderá autorizar o ex-
cesso do -limite das 8 horas, nos outros dias da semana, 
comtanto que esse accrescimo não ex.ceda de uma hora por 
dia. Nas industrias de trabalho continuo, seria permittido 
trabalhar além das oito horas por dia e de 48 horas por 
semana, se a média das horas de trabalho não excedesse de 
oito horas por · dia ·e 48 horas por semana, por periodo de 
tres semanas ou menos. Ficou demonstrado que o periodo 
de tres semanas era suf.ficiente no trabalho de tres turmas, 
salvo o caso previsto no art. 4º, de trab.alhos que não po-
dem technicamente ser interrompiaos, para conciliar a 
méda diaria e hebdomadaria da duração do trabalho e al-
ternação das turmas. 

Art. 3.º Julgou-se ne.cessario esclarecer que os casos 
de accidentes, que podem justiificar o excesso do limite 
previsto no art. 2º, comprehendem tanto os accidentes a 
prevenir, como os a remediar. 

Art. 4.º Nas fabricas de funccionamento necessaria-
mente continuo por necessidades technicas, julgou a maioria 
da commissão dever manter a média de 56 horas por 
semana, para cada uma das tres turmas; ficando entendido 
que será por meio de férias que as leis nacionaes assegu-
rarão aos trabalhadores dessas industrias a compensação 
legitima pelo dia de descanso semanal. A Commissão não 
desconhece as razões que lev·am os representantes operarias 
a r~clamar, para os operarias da grande metallurgia, um 
regimen mais regular e de modo particular, o regimen pre-
visto no art . 2° para o trabalho das turmas. Mas, para os 
traba~hos que não podem ser suspensos e que devem, no 
estado actual da technica industrial, proseguir sete dias 
por semana, a ·maioria da Comrnissão consta~a que ·o regi-
men pretendido acarretaria graves d:i>frficuldades de organi-
zação ~ sério augmento de pessoal; pensa que, logo em se-
gmda as reformas, profund·as, e grandes melhoramentos in-
troàuziàos na organização dos trabalhos metallurgicos, p ela 
introdncção das turmas de oito horas. novos melhoram en-
tos nJo podem ser exigidos de todas as nações. 

A Commissão não teve tempo de proceder á meticulosa 
revisão dos quadros A, B e C. que acompanhavam o pri-
miilvo prnjecto . Tomou o partido de sup.primir essa enu-
merarão, attribuindo ás organizações patronaes e operarias 
a competencia para, 1por meio de accôrdo, estabelecerem o 
numero de horas necessarias aos trabalhos preparatorios, 
complemt'Jlld.res e supplementares, e para definir, por in-
dustr~ .<s e profissões, os casos em que taes excepções são 
appJicaveis . A Commissão tomou, além disso, outras pre-
cauções. Previu uma tarifa especial de retríbuição das ho-
ras supplementares (25 %, pelo menos, sobre a tarifa nor-
mal); pediu que um relatorio especial fôsse feito annual-
m ente pelo Departamento Int~rnacional do Trabalho, de 
accôrdo e:,om os documentos que os Estados lhe remetterão. 
A Conferencia, instruída com esses el.ementos de informa-



ç,i(o, JiH.1<ile:Pá grarilualmente : completar: as medidas: agora pro-
'ffostfü;, .. 

AnL . 5.? l;eViando em consideração. a pratica seguida 
em a~guns paJ.zes noi traballio . ferro-viarior p-ermittindo des-
c:.a.r:ws· decendüi.rios e . d.escansos" coml)'>lementar,es mensaes 
ou · 11 lmestrae·s, pr.0:11oz· ª' Ci:ommissã0 que;. nesses casos, pu-
dessem as, or.g~n,1zações patronaes e operarias. estabelecer, 
por acaôrdo, .. esse negimem de temp·o· d'e serviço; eomtanto 
que. no numero, de . semanas, to1na1do pnr.a;: b-as.e do . calculo, a 
nuícl.ia ·de . hera& não exaed·esse d,e· 48: horas; ·semanaes. 

Ar.t. 6.º P.ar.m as, hor,as snpplementares e compftementa-
res, . propunha a• Commi.ssão q:lle ellas- fo·ssem cfet'epminadas 
por industria· ou pr@fissão, medfante prévfü consulta das 
organizações patronaes e operarias,· sendo a . t!axa' dessas 
horas majorada de 2·5 o/o, pelo menos, em relaÇ;ão ao salario 
normal. · 

Art.. 7.?. Dá-se aos, gpvemos a obrigaçião de' nemetter a 
lista das industrias classificadas como . de trabalho continuo, 
e inforinações quanto aos accônçlos entr.e. organizações pa-
tronaes e op·etar.ias· para applicaç,ãp dó regiinen esp.ecial re-
lativo• ás horas . compl'emenfares. · 

.Nrt. 3,:0 A C:ommissão recornme·nda que o Departamen-
to Infernaciona'l do Trabalho organiz.e modelos de formula-
ri'os do· regi:men das horas de trabalho, para serem livre-
menfe adoptadás pelos governos. Issó per.mittinia a facil 
comparação d'as informações remettidas pelos. diversos 
paiZ'es:. 

Art. 9.º K <Sommissão não entmu no exame da situação 
dos· pa'Í:lles, cuj1as . . condições climatericas ou incompleto 
desenvolvimento ind'ustrfal modificam,. essencialmente, a 
ca·paci'dade db·s operarios. Esse estudo cabia a uma com-
missãn especial. 

Ar.t. 1G. O: senti.do desse" disposfüvo1 que pr-evê ex-· 
c.epções. deconentes da situação de. perigo· nacional está 
escfarecido pelo facto de não• haver a commissão. acceito a 
emend·a substituindo, a ex.pressão "segurança. n-aefonaJ" ·por 
"segurança publica·", e accrescentanao as palavras· "ou para 
assegurar o .funccionamento de um, serviçÜ) publico .. " 

Art . 11. Propõe a data de 1 º de Julho para a entrada 
em vigor da Convenção. Bin;;i data. mais proxima não pa-
recêi·a p·ossivel1 desd:e- que o Tratado de Paz. déra aos go-
vernos um prazo para fa:zer o deposito das ratificações das 
<rnnvenções, o qual se póde estender até' 18 mezes depois do 
encer-ramento da conferencia. · 

Não tendo sido acceita e emenda que propunha maior prazo 
pam app1iGaç.ão d·a Convenção ás r .. e,giões devasta:das, adowtou a 
Commissão- o· seguinte votd prn.posto por BARNES: "A Commissão 

' manifesta a viva· sy:mpa.thia· que lhe i'nspiTa a pre"Caria siluação das 
populações, em eo•ns·equencia: das destruições de habitações e pro-
p11ieclades nas regiões devasta'das. Exprime o desejo de. que a re-
constPuc.çifo. desses•· pafaes devastados se ef.fectue rapidamente; af-
fir..ma , quá os gov;ér.nos e organi'zações que adherirem á Con venção 
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.~ra 'Preparada pedem legitimamente le'Var em considerii.Ção espe-
cial, a .obra , de rec.onsil:.r.ucção a ser realiza.da. " · · 

Orttra :emenda prévia ··que ·a r:atiifi.cação .da oonven_ção ficasse 
$Ubordinada .á adhesão de um certo num.era de pa.izes. _Foi a Com-
•m,rissão de 'Pare.o.ar que .só aos .>paruamentos ou autoridades cons>[i-
tucionaes competentes para acceitar •ou recusar aquella medida, 
,cumpria opportunamente aquella ciwcumstancia. 

· Umà ultima res·olução, reputada pela Commissão applicavel á 
conve.nção sobre horas de trabalh@, com@ a todas ·as que vfés-sem a 
s·er adaptadas p.ela crnrnferencia, •determinava que as ·medidas. accei-
tas FJão t11aTiam :obstaculo á manutenção das nondi9ões mais favora-
vcis, já em vigor, •OU accordadas por todos ou por ·parte dns tr:a-
balhai:l01\es ·de •qualquer · paiz. Ellas não impediriam às J;1egociações 
em. ·curso, nas q1rn·es os 1trabalhad·ores reclaanam condições mais 
vantajo:sa..s que as dos pr.oje>ctos de conv:enção. 

74 ~ Vitima di$ctzssão. Emendas de .Ral'sons - Na sessão de 
24 de Noverµbro, volltou á dfacussão o ·p.r·ój.ecto .sobre horas ele :tr>a-

'balho . . foiclou o debate o delegado p;:i.tr.0J1J.al ~canadense, PA:RSONS, 
justificando as seguintes restricções a.a .projecto: 

w 1) Ém1quanto em n.umerosas. industrias .o, dia · de 8 horas ljá é 
·applicad.q, '.pa:r:t\iculm~mente nas .c.ornst:r.uc.çõ·es e nos .servli.ços mais 
penosos, a applicação geral de um dia de tr:a.balho mais cur.to ter.ia 
·com r·esµltado, St:{•gunclo. e~periencia já feita, .a reducção da pro-
·QUCÇào "tbtal. 2) No momento actual, quando qs governos pedem 
aos industriaes para a1.rnmentarem, a ,pr.o:ducção ·e -suas expnrtações, 
afim de fazerem face -ás peza·das obrigaç'ões nacionaes, nada se de-
via tentar que pudesse limitar GS e~for.(}os desses .industriaes; 3) 
,Não é sénãt> _por uma producç.ão cr·e.sçente .que s.e poderá reduzir :o 
c.usto da v.i.da para todas as class·es. Ignorar essa ;ver..dade· fundame~ 
-tal seria cerrar ·os ·olhos aos factos reaes. 4) Mesmo levando em 
.conta eis interesses mund\ae·s, cumpria lembrar 11ue o Ge.nadá era 
um 'Paiz novio, que não attingira seu comp.leto· de..s~mvolviimento. Não 
-podia ser .posto ·'l'lO mesmo p•é que os paizes .do velho mundo, cujas · 
condiç.@~s sã'o inteiiramente diversas. 5) .A Commi.ssãa .. das ,g horas 
fizera ·uma ten:t!ltiva para comprehender no .prQj-ecto de ·con:vençãa 
todas as .einpFezas 'puramente ·commerciaes, como os aumazen..s em 
grosso e a retalho, os bancos, etc . Annunciou-se igualmente que a 
agricultura já está inscripta no prpgram).na de . alguns ,paizes .para 
ser submetticla -a essa -legislação. ' 6) 'Na legislaÇãn propQsfa pe-dir.-
~e .. ha qüe os gov·emaos se accupem com as questões ,eco1rnmicas, em 
mais . lai::ga e..s•ca.Ja d.o q,ue se 1:em feito até agora. 7) Se os Estados 
Unid:os não adaptarem a convenção, representará .ella urµ onus in-
justo para o.s industriaes canadens•es. 

Refutou esses argumento·s o 1delegado governamental inglez~ 
llARNES, notando ·que as ,naçõe-s signatarfas ·do Tratado de Vers;i.illes 
haviam acceito o principio do dia de 8 horas e semana de 48 horas. 
Cogitava-se apenas de d·ar applicação a essas medidas. A·0s paiz~ 
que considerassem as · c·onv.enções contrarias a seus i.nteresse.s, res, 
taria o r.ecurso de não as ratificar. · 

75 - Navegação .interior - A questão das horas de tra.balho 
na navegaçãQ iEtePior, suscitou algumas duvidas. O delegado da 
.A:fri.ca do Sul, :W~RINGT.ON SMY·TH, propoz que, entre os assumptos 
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reservados ao exame de uma conferencia es·pecial, se incluisse essa 
especie de navegação, por estar su}eita ás mesmas condições techni-
cas da navegação . maritima. Explicou FoTAINE, Pr·esidente da com-
missão de horas de trabalho, que 0 projecto, affirmando o princi-
pio das 8 horas, quanto á nave•gação maritima, reservara o exame 
detalhado do assumpto a uma conferencia especial. Incluira, porém, 
a navegaçã.o fluvial no projecto, por pensar que havia entre essas 
duas especies de navegação uma d:üfferença essencial. Na nav:egãção 
marítima, o marinheiro permane·ce por muitos dias, semanas e 
rnezes, numa embarcação, .que nã·o póde abandonar; emquanto na 
fluvial , os marinheir>os tocam em terra, diariamente. Sua sit]Jação e analoga á dos que traba>lham em terra. Nos termos largos e 
flexíveis d-o projecto, o serviço dos navegantes fluviaes podia ser 
Pnauadrado. Em >auxilio da emenda WARRINGTON SMYTH veio o 
delegado governamental · canadense, RowELL. Se as considerações 
fio r 0 lator eram exa.ctas, quanto á Fra•nça e outros paizes europeus, 
já não se dava o mesmo com o Canadá e os Estados Unidos. Nas 
rei;!iões dos grandes lagos, ha extensas navegações de mais de 2. 000 
milhas. Os trabalhadores nessa nav.egaçção interi·or deviam estar 
su,jeitos ás mesmas cond.ições dos marítimos. VoN Kocn, delegado 
11overnamental sueco, tambem se mani:festou favorav·el á emenda. A 
Suecia regulamentara · as horas de trabalho nas industrias, em gerail, 
e nos trabalhos de navegação, em duas leis differ·entes. Para esse 
paiz, era de grande importancia deifinir o que se entendia por na-
vegação interna . A que se fazia entr•e as ilhas, ao longo da costa, 
como seria classificada? 

Posta a votos, é approvada a emenda SMYTH. 

76 - Alterações parciaes - Tendo surgido algumas propostas 
ele emenda a outros artigos do projecto, protestou o delegado gover-
namental hollandez, Mons. N·OLENS, contra essas alterações par-
ciaes . O proje'Cto fôra longamente discutido por uma commissão de 
<J.Uinze membros, nella estando igualmente representados governos, 
patrões e operarios. Suas conclusões· haviam resultado de um com-
promiss·o, ·em que cada parte cedêra um pouco do proprio ponto d.e 
vista, para que o accôrdo se pudesse estabeJ.ecer. Não era possive] 
que se reabrisse a discussão de todas as questões já de'Cididas por 
aquelle entendimento. 

77 - Trabalho em domicilio - CRAWFORD, delegado governa-
mental sul-africano, havia apresentado uma emenda sup.primindo as 
palavras "aJ.ém daquelles em que são sómente empregados os mem-
bros da famHia" . Com isto pretendia este.nder a limitação das horas 
a qualquer trabalho em domicilio. De!fendendo sua emenda, notou 
que essa era uma questão importantíssima. A excepção contida no 
project.o s·eria um encorajamento ao sweating-system. A Commis-
são salientára em seu parecer que a limitação seria a.pplicav•el, 
desde que uni só trabalhador fôsse extranho á familia. Mas, se u 
prinrcipal razão a>llegada para a excepção era a quasi impossibili-
dade d.a fiscalização do trahal>ho em domicilio, em que era que a 
admis·são de um operario extranho á familia facilitava aquella in-
specção? Os operarios de que . se tratava são fra·cos e desprotegidos. 
Se os delegados operarios CO'llsentiss,em nessa excepção poder-se-ia 
tlizer que a Conferencia lhes havia feito concessões para que eUes 
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não defendessem os companhefr.os mais fracos. Assim, mantida a 
exc :::pção, o que resultar-ia era que grande numero de operarios apro-
veitariam o lazer propordonado pela reducção de horas nas fabri-
<eas, p ara trabalharem 'em casa . Os patrões naturalmente se· vale-
t·iam dessas circurnstancias, fornecendo a materia prima para um 
-scrviç-o ctue lhes viria ass 21gurar producção a preço reduzido. · Não 
leriam empenho em aperfeiçoar machinismos e augmentar o nu-
m ero dos trabalhadores nas fabricas. FoNTAINE, numa breve réplica, 
~xpii cou que a Commissão não incluira a emenda no :Droj e:cto por 
julgar que não seria por uma limitaçào do trabalho familia!, estri-
d amente comprehendido, que se chegaria a proteger efficazmente 
>Os tr abalhadore•s em domicilio, antes pela regulamentação dos sala-
rios, 1:omo já se fazia em numerosos paizes. Alias, a suggestão não 
:fôra repellida, tend)o-se reciommendado ao D~partamento Interna-
..::io-nal do Trabalho o estudo da questão. P.osta a votos, foi a e·menda 
;rej "°itadq. 

78 - Ultimas deliberaçõ.es - Em relação á enumeração 'das in-
rdustrias compreh endi,das na limitação das horas de trabalho, decla-
rou o delega·do cubano, JusTiz, que votando o projecto, não enten-
"'lia a·branger naqueHe regimen a fabricação do assucar bruto, mas 
:sc':mente as refinarias de assucar. 

JoUHAUX, delegado operaria francez, ao votar o primeiro artigo 
do projecto, declarou que os .operari,os, sendo favoraveis a Conven-
.ção, não faziam ·nenhuma abdicação das reivindicações minimas do 
-sru substitutivo. Votarnm pelo prioj1eicto, porque, pela primeira vez, 
·urna convenção internacional sobre o dia de ·oito horas e a semana 
'41r. 48 horas, dispunha das sancções necessarias para sua applica-
<Ção, sendo a primeira maniofestação da Liga das Nações para o 
<estabelecimento de uma legislação internacional do trabalho. Julga-
·v.1m que essa convenção devêra ter mais larga applicação, abran-
:gcndo o commercfo. Mas, como a Conferencia se reuniria annual· 
rnente, esperavam que ·ella, depois de ter a'f.firmado a applicação do 
l >I incipio eom relação ás industrias, poderia, na proxima reunião, 
dar exte.~são universal áquelle principio. 

Ainda na votação do art. 1 º, RowELL fez duas intel.'pellações ao 
Helator. Queria saber se a pesca e a industria de madeiras estavam 
rnr:luidas n-o regimen do proj·ecto. Respondeu FoNTAINE que, quanto 
il pesca, estava naturalmente incluída entre os acc ~ ssorios dos tra-
'b alhos de tra·nsporte marítimo ou fluvial, objecto da Conferencia 
cc:.J j)ecial, portanto excluida do projecto de convenção. Quanto à 
'ln ilustria rl e i:1ad_eiras, seria preciso v-eriificar as condições em que 
t•lla se exerci a, n·em sempre sendo facil d-emarcar o li.imite entr,e a 
'i.nuustria e a agricultura. Ha um momento em que o trabalho da 
'll1 .l'icira s ~ torna industrial. Se, por- exemplo, se installa uma fabri-
c ação de Janellas numa flor esta, tem-se certamente um estabeleci-
-n1ent•) inliustrial; s·e, porém, apenas se prepara a madeira em bruto,. 
.>1 exploração é agrícola. Os governos terão o cuidado de fazer essas 
d istinr,çíks . . 

BALDES! tomou em seguida a palavra para notar que a Comm1s-
·1;iio não se· r eforira á diminuição do salario do operari-0 . Sempre 
.. que se trata com os patrões de reducçã·o de horas, alludem elles á 
·tcducção d-o salario. Pro1punha por isso uma emenda estabeleceu~- · 
. .q ~ li nenhuma diminuição de salario, diario ou semanal, ser ia admis-
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;;ivel; e, para os operados que trabalhassem por tarefa, deveriam os: 
preços ser fixados sobre a base das novas horas de trabalho, depois. 
de entendimento entre patrões 'e operados. Essa emenda foi re-
cusada pela Miesa; por versar sobre ma teria extranha ao projecto. 
Após ligeira discussão sobre pontos de ordem, foi a proposta reti-
rada, para ser aprese•ntada depois da votaçã.o do projecto de .con-
venção. Submettido a votos, é esse projecto apl'Jrovado, entre-
applausos. . · 

Foi tambem approvada a I'esolução final do relatori-o da .com-
missão •especial, assim redigi-da: · · · · · · ·-· · · · · · · · · ·-· · · · -

As disposições da presente convenção ·não prejudica--
rão as condições mais favoraveis, jiá em vigor ou accôrda-
das por todos ou por parte dos trabalhadores de qualquer 
paiz. Tambem não difficultarão as negociações em curso,. 
pelas quaes reclamam os trabalhadores condiçõe,s mais. 
vantajosas que as da presente convenção. 

78 - Paizes exceptuados - O Tratado d·e .Paz previra a neces-· 
sidade de estabeJ.ecer ex-cepções, quanto á fixação do dia de 8 horas, 
para certos paizes onde as condições climaterica's ou o incompleto. 
desenvolvimento industrial tor-nassem particularmente onerosa a-
applicação dacrueUe prindpio. Para esse fim, nomeoucse uma com--
missão especial, sob a presid-encia de BARNES, encarregada de exa-
minar os pedidos dos paiz.es pretendentes áquel1e regímen excepcio-· 
nal. 

Estudando as r edamações que lhe foram apresentadas, concluiu-ª coinm'iss ão que deviam ser i·ncluidos na,quelle regímen o Japão, ~ 
India, a ·China, a Persia, o Sião e a Africa do Sul. Os detalhes de 
nnplicação a cada um delles se encontram no pr0jecto de conven-
ção, r e.pTocluz-indo -eril anneJÇo. Quanto aos paizes da America bo-
_pi·cal, os representantes de Cuba, apoiados pelos !ilelegados de outro$' 
p :l!izes america•nos, reconhecendo embora que o projecto de conven-
-ção g eral podia applkar-se á mór parte das emprezas industriaei. 
da zona t-ropkal, declararam haver ahi .grande difficuldade na appli-
cação do dia de 8 horas ás industrias estreitamente Ii~adas á 
agricuih.ira. Lembraram os delegados de Cuba que nas plantações 
'le canna, é necessado preparar, em 24 horas, a canna cortada, de 
modo a ev1.tar sua deterioração, que é muito rapida; a ca,nna s·offre .. 
nesse momento, certas transformações cllimicas e industriaes; e~ 
.oen do a fabricação do assucar sujeita as condições da estação .e a<> 
emprego temp'Orario de trabalhado'res irnmigrantes de outras re-
giões do paiz, seria imposs,ivel applicar-lhe a convenção geral. A 
commissã·o julg<>rn, entretanto, não have·r n ereessi·dade de propôr me-
dida especial, a esse respeito, por ser da competencia das autori-
•fades nadonaes o -estabelecimento dos limites entre os trabalho~ in-
dustriaes e agricolas, sóment·e aos primeiros e applicando as medi-
das estudadas m•aquella prim-eira· reunião da confereincia interna.,. 
cional. 

O Brasil não solicitara sua inclusão entre os paizes que por sua 
condiçáo, exigem tratamento especial . Entretanto, uni dos seus de-
J.egados govier-nam:e•nfa,es, o Sr . CARLOS S AMPAIO, ao ser discutid-o. 
•rn S,essão d1e 27 de Nov-embro, o relatorio da c·oinmissão fundamen;. 
l ,011 uma pro-posta nio senti·dio de ser adiada para a re1mÍão do anm> 
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seguh1te da c0nrfereililrCÍa ou para a sessão especial sobre trabalho 
ruarilirmo, o estndo da a·pplicação do dia e semMLa de t;rabailho aos 
paizes em coll:J.diç@es ·espedaes. Fundamentamido essa proposta, disse 
o dielega.clo furasileiro qiue ·a situação do Brasil ex.igía ID.ão só as restr·i-
cc;i'íes visaicla·s no pro.iec;to,, c©mo outras ·(i{ue só a experie:nci.a pode-
ria indicar. A ·diversi.da-de d·e c0·m1diçõ1e:s das zonas em que se divide 
o Brasil reclamavam regimens dHferen.tes. Em Minas Geraes, por 
exemplo, íôra votamla ern 1918, uma Jei ·estahelece!iJJdo o . dia de tra-
balho dP- 8 ifaoras; ma~, em 0ulf:r0s püntos ·do p.aiz, a .applicação dessa 
.regra fôra iDnpossivel. 

Na sessão seguinte, da manhã de 28 de Novembrn, insistindo a 
rlele,gad·o btasileiri0 19ara que a Con'f•erencia tolilílasse conhecimento 
de sua proposta, indef•eriu a Me:sa esse pedido, por não ter relação 
l'Qm a materia 1e<Hil votação. Nesse momem~o Il'otou o Presidente que 0 
Brasil não havia suJ.icita:do sua inch1são entre ©S paizes especfa.es; 
mas que, s e-ndo ul1íla ID.ação tr0·p~cal, padia ·estar comprehendido, se 
,) ouizesse. nas reiferencias ·f.iJíiaes do relatori·o àa colíll1Jl111lii:ssão. Essa 
parte final, indicava, como vimos, a ea"Ilpetencia das autoridades 
nacionaes para fixar a demarcação entre trabalhos industriaes e 
a~ricolas. .Julg.an·do, e•ntreitanto, Q Sr. CARLOS SAMPAr.o ·que o Presi-
deute alluclira ás ex·cepções consignadas no pro_i.ecto, quant0 á 
appUcaçã.o do dia e semana de trahaJ..b,o ás industria$, em geral, 
•leu-se por satisfeito, afifirmadldo que tud.o quanto desejava era que 
o Pr·esidente "o declarasse of1ficialmente". r 

P.or s~u lado, ·o .. .del ·e~ado operario b.rasileiro, Sr. FAUSTü 
FERRAZ, não t e1ndo percehiidro taJvez o alcall'ce da ultima conclusão 
do relatorio da commissão, em nome d·os operarios de seu paiz, pro· 
f.estou. na sessão dre 27 de Novembr.0, 00ntra '"a ·ex·c·epção f>eita no 
que 'lhes diz r P>speito, quarndo sua legislação já estabelecêra o di:a 
de 8 hor-as de trabalho". 

Felizm•ente, estavam equiv·0cados os dous delegado·s do nosso 
paiz. O Brasil está comiprehendiclo entre os paizes a que se ap.plica; 
em sua plenitude, o projecto de Convenção ge•ral sobre o dia e 
semana de ti:a<balho ado.piado na Conferencia de '\Nashington. 

VI 

PREVENÇÃO CONTRA O DESEMHREGO 

80 Prob.lema Úite,.waciorwl do desP..m,pr.ego - O nrnbJ.ema elo 
'lr>.sernpr flgo, ua1 d·os mai .~ graves que afflJ,izem o o;r>eraria<ile>, consti-
tuia a segun·cl.a ,quel'.fão da Grdem do dia da Conferenda. A elle 
•Iedicou a C0mmissã,o o'rganizadora um km.go e documentado rela-
forio, em. aue se examinava a situação .Gl0s principaes paizes in·dus-
trfae,s, em fa:ee daqueUa questão. 

Resumimr0s as princip.aes concluS'ões desse ·estudo. Era da · 
maior importanóa recoU~er e publicar informações concernentes a0 
desemprego, em ·seu aspect0 inte['naciom1l. Irrl.'possivei seria c:om-
JJarar os da!!los fornecidos pelas associações operarias de certos 
paizes. Nã0 diziam respeito ás mesmas cathegorias de operarios., 
tornando imposs·ivel av:aiiar-se exactaniente a importancia do 
prohlen:a, 

• 
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A organização de um Departamento lnternadonal do Trabalho .• 
Pnca1-r.egado de publicar as informações colhi·das nos div·ersos paizes,. 
auxiliará a conhecer melhor a situação geral. P.oder-se-ha mais fa-
cilmente comparar os systemas e melhorar os methodos, se se che·· 
gar a accôrdo, quanto ao modo de reunir e publicar essas informa·· 
Ç'Ões . Deviam-se organizar, para todos os Estados industriaes, esta-
ti sticas que dé ssem a co·nhecer: 1) a imrportanda da população ai;. -
salariada, definida segundo ba.ses préviamente assentadas; 2) .o 
numero de pessoas occupadas, em certas épocas, em cada industria, 
faze:ndo distiincção entre os homens, as mulheres e as crianças abaixü 
de certa idade; 3) o ef1fectivo das .organizações pro.fissionaes, assim 
como o numero de seus membros desempr.egados e dos segurado~· ; 
-1) o numero de pe·ssoas attingidas por gréve1s ou lock-oizts. As esta-
ti sticas diriam ainda respeito aos es'Criptorios de collocação e indi-
cariam: 1) o mimerú dos escriptorios actualmente abertos, feitas as 
distincções das .categorias desses escrirptorios; 2) o numero de pe-
tlidos de emprego e de collocações .effoctuadas . As estatísticas indi-
cariam, emfim, no ,que toca a seguros e outros modo:s de assist•mcia: 
1) o numero e naturfüa das caixas de seguro; 2) o total das sommas. 
pagas; 3) o numero de pessoas s·eguradas e todas as informações 
anaiogas . . 

A unificação das estatisti'Cas apresenta grand:is difficuldades; 
rnai; essas estatísticas são cada vez ma~s necessarias, não só quanto 
ao desemprego, como qua•nto a todos os probiemas i.ndustriaes. Pnn1 
o desemnr·ego são ellas da maxima imporbncia, porque, sem o 
seu 11nxil'ld, é impossível expôr exactamente o problema. Além disso, 
é preciso reunir outros eleme1Iltos, como textos de lei. regulamentos 
sobre o desemprego, projectos de lei, etc . ; informaçõ'es sobre ten-
tativas e emprehendime.ntos particufar.es para prevenir ou attenmir 
% ·ef.feitos rlo desemprego . Dever-se-Ma notificar logo ao Departa-
mento Inter·nacional do Tra:Oalho qual·quer mndificação brus:::a 
~usceptivel de influir sobrn o emprego da mão de obra; as catas-
lro.phe·s, como os tremores de terra, as per.tunhações de certas in-
dustrias, podem occasionar o desemprego em outros ·paizes. 

Cumpriria, além diss'O, haver entendimento sobre a época ern 
one os diver.sos gov·ernos ·deve.ssem fornecer as informaçõ·es ao De-
partamento Internacional: .conviria fixar uma data exacta, para .per-
mittir a comparação e.ntre essas informaçõe.s. Prevê o art. 397 
do Tratado de Paz, que aquelle departamento entreterá relações di-
rectas com os departamentos nadonaes, encarregados, rios diffc-
rentes Estados. das questões que interessam á ~ndustria e á colloca-
ção . Ess_as relações aprese·ntarã·o e·special imoortancia, no que diz 
r e•p l?<ito ão desempret:{o. Para fác'ilitar a reuniã'o e elaboração dessas 
informações, de modo internacional, redigiu, a Commissã·o um pro-
.iPcto de clausulas que poderiam s·er insertas na convenção interna- . 
cic•nal; preparou uma resolução tendente á formação de uma com-
rnissão int ernacional Pncarrngada de estudar os melhores metho-
dos para colher essas informações. Pensava ainda a Commissão que 
dfw eri ::i.m SP,r co·ncluidas convenções entr.c os Estados que houves-
Eem organizado o se.guro contra o desemp·regó, a1fim d e garantir a 
reciprocidade em r elação aos oo erarios emigrantes. .Julgava que as 
rnrgra ções <l e trabalhadores. ti11ham sob certo ponto de vi,sta, impor-
1anda o arn o estudo do probl ema; cümtudo, a 'questão era por de-
mais cmnplexa, em . seu todo, para ser objecto de uma conv·enção i11-
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tem acional imm 2,diata. Offorecia ao exame da Conferencia um pro.· 
jecto de resolução tendente a submetter a uma commissão intenna-
cional o estudo de certas partes do problema . 

81 - Parecer da commissão especial - A 3 de Novembro era 
remettido a uma .c.ommissão especial o projecto da commissão de 
organizaçã'o sobr·e o segundo ponto da ordem do dia: "Prevenção do 
desemprego e medidas que permittam combatel-o." Além dessa 
qirnstão, ficou lambem a commissão especial incumbida do estudo 
da moção BALDES!, sobre reciprocidade de tratamento dos trabalha· 
dores extrangeiros e nacionaes . Sendo complexa a materia sub-
mcttida a seu exame, foram designadas tres sub·commissões, dividin-
do-se o relatorio final em seis partes;. para uma melhor exposição 
do assumpto: 1) Documentação; 2) Lollocação; 3) Seguro; 4) Tra-
balhos executados por conta da autoridade pubHca; 5) Protecção 
aos de1sempr·egados extrangeiros; 6) Reciprocidade · de tratamento 
para os trabalhadores extrangeiros. 

82 - Documentação - O projecto d·e convenção proposto, esta-
belecia que todos os dados concernentes ao desemprego, inclusive 
as .estatisticas disponiveds e as informações sobre as medidas toma-
das ou a ser·em tomadas para reduzir o desemprego ao minimo, se-
riam communicadas ao Departamento Internacional do Trabalho 
fJelos Estados que ratificassem a convenção ou a ella adherissem, em 
iutervallos tão curtos, quanto possivel, não excedentes de tres 
rnezes . Todas as informações, que fôsse praticamrnte possiv·el reunir 
em tempo util, deveriam ser transmittidas ao Departamento Inter-
nacional do Tr·abalho, nos tres mezes seguintes ao fim do periodo 
;:; que se referem essas informações. 

Suggeria ainda a Commissão que o Conselho de Administração 
do Departamento Internacional do Trabalho fôsse convidado a criar 
uma commissão · inteJ'lnacional encarreigada de formular recommen-
dações sobre os melhor.es methodos a adoptar em cada paiz, para 
recolher e publicar, em fórma e · por períodos de tempo internaci-0-
nalmenti; comparaveis, todas as iniformações interessantes ao pro-
blema do desemprego. No. que dissésse es:pecialmente respeito ao 
desemprego na agricultura, o Departamento Internacional do Tra-
balho se deveria entender com o Instituto Internacional de Agricul-
tura de Roma, para que este ultimo lhe tr·ansmittisse as informa-
çõe,s obtidas, relativamente áquella fórma, de desemprego, pelo mes-
mo instituto . 

As informações a fornecer sobre o desemprego deveriam abran-
ger, principalmente, os seguintes assumptos: 1) off.erta e procura 
chs diversas cathegorias de m e,rcadorias; 2) índices geraes da acti-
vidade economica; 3) movimentos migrntorios . O Departamento 
terá, entretanto, a liberdade de tornar precisas e claras as ord0ns de 
informações a serem solicitadas dos gov·ernos. 

83 - Colocação - Propunha o projecto, a esse respeito, que os 
paizes estabelecessem um systema de agencias publicas de colloca-
ção ,gratuita, sob a fiscalização de uma autoridade central. Commis· 
sões compostas de representantes dos patrões e operarios, seriam 
nomeadas e consulta·das, em tudo quanto dissésse respeito ao func-
donamento de,ssas agencias . Onde existissem agencias de collocação 
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·gratuita, pubH:cas ou priv:a:das, tomar-se-hiam .medidas pa-ra eo.or-
. {lena:ção .de acções dessas agencias, mediante ,um 1pl'ano nacio·nal. O 
func'Cionamento dos difüieren'tes systemra:s 1rnciona~s, s•.eda coordena-
do pelo Dc1partamento J.nternacional do Trabalho, de accôrdo com 
,os Estados 1inte1mssa1fos. ' 

•Ht~commend'ava ainda o p:wj.ecrf!o que cada Estado tomasse .me-
.. 11füda·s ipara ·irii,pEHillir •a oriaiçâlQ ,de .a.genoiias ide colloca~ão, remunera· 
,ift·as ou tde ·quesquer •emrprez·as 00mme!'ciaes .d.e collo·caç.ão. ·0uanto 

-,aos iEstaclos ·•em •que }á .exi·stissem .:escriptorios 10.n em prezas des·se 
.g1mer·0, re·eommel'l1i!la_..V.a rq.ue e:sses ·escniptori0s (0U agencias · •só ·;pudes-
sem funcoi'.0nar soli> <Nm ne·gimen 1cl·e .I:ice·nças eonce-didas .pelo . Esta d'o 
e QJUe •f©ss:em 'tomadas meclidas ·pr.atliieas ~par.a sup.pdmir esses es-

' cni.ptorr0s e empnez•as, o mais ·de.pressa .possível. Salientava a Com-
·rnds'são que entre as •empi:ezas de cnlocação .nâ'o e.sfavam incluídas 
'ª .iTIIprensa ,de iF1~0Tmações, nem ·OS •iornaes. que, •em suas columna:s 
\f.lf~ al1/J1luncio, ac-0lh:em 1o;f1llertas e"ped.lid•0s de -oo1locaÇão. 

O projecto recomme·ndava, fi.na1mente, . que· o recrutamento ccill'e-
ctivo de trabalhadores, em cada paiz, para serem empregados noutro 
·paiiz, s© ·purlei;se rea1faar-se 1nefü·a·FJ.te priévio entenclim·ento entre . oi> 
paiz"es inte.ressad'os e aw·ós consulta ·aos ·patrões e ~p e:rarios . perten-

·€ f.m<tes, 'em ca:da 1paiz, á-s industrias interess·adas. · . 

<84 - Se:gmros - ·muanto a . es·se assumpt-0, prop:unha \O proje~ to 
que os paizes que já ipos·suissem .systema d·e seguro contra o des-
f1mpre.go, ~mitrassem em acoô1-clu com ·GS demais paizes, para que 
>fôsse perm1thl.do 1a0s l!rahalihaidores ide um dess-es paizes, empregados 
rn1 ,outno, re•ceber 1irndemnfaaçõ.es •igmres ás 1percebidas p 2fos traba· 
lh.ador-es · nad~maes de.ste ·ulHmo ip.aiz. Ahi só se v.isa:va um dos aspc-
dos do problema de seguro. Co.gitava-se •de assegm·ar uma certa 
.reciipP.oeidade de katamento, em b.eneficri© idos t.rnbalhadore,s origi-
,narios de ,uin paiz •ffU C tr.aib.ailha1Ssem moutro ·pa'iz, qua:ndo ©S dm.Is 
pai.ze-s ·tives·s.e.m 'ºN'ganizado, s0b 1qualqueir ·fó:nma, ·o seguro contra o 
d fisempr ego. !B11oc.urou a commisl'iã0 concili.ar duas idéas domi-
11<n11e.s .no · ass.u.m!J>to: de ·um fado, ·que m.enhuma d!i·scriminação injüs-
tif i.cada de;v>eria ser ·exeroida •cc;m1:ra .os trabalha-dores extrangeiros, 
rm mater.ia d e seguno eontr.a .o •diesem1]!)Tego; e, de outro lado; '1Ue 
os detalhes do Ile.gámen a ·ser estabelecido 1de1reriam ser fi:xrados •peJo·S 
Estados i.nter.essados, .p.or .meio de conw;ençõe·s .es•peciae-s. · · 
. Quanto a0 r~gJmen d© segnr:o, 1re•m>mnreffdav:a a Commi:ssão 1qáe 
cn-cla paiz acloptasse ,ruedtidas para 'lutar contra o •desempreg-0, quer 
por meio de um i·nstituto ofificial. quer assegurando subvenções ou 
11.0.na.tivos .á.s .associações, cujos estatutos "lpre~issem o 'Pagameinto, em 
h r.neficio de seus membr.0s, ·de indemniiz.ações por desemprego. A 
oommissão ,não mam.1fest0u pre.ferencia por q.ual1quer dos dous typos 
de segm:o. ·o inglez e 0 chamado systema _de <iiand . A materia era, _ 
porém, tão ill)ip0rtante .que 'li!Uma 1pro.~ima ·c·on•f'erencia deveria s ~ r 
oüjecto de conv-e•nção especial, 

85 - Trabalhos pub.licos - .Reoommerrdav.a a ,commissão' que 
e.ada ,paiz .aidoptasse mediidas para cooridenar a -exe1cução dos trabfl-· 
lhos ·empr-ehendi·d:os .pelo .Esta-do, ... po.r aidministnação ou contracto, ne-
~r rva:ndo, ·quanto possível, a ex•ecução de-sse-s .serviços par.a ' OS . ·pe-
:'iodos de ·fü.,semprego e nas r.egiões particularmente a.ffe ota,da·s pe'la 
fà lfa ·de tràbafü.o . No seio da ·commissão houve certa tendencia ·para 
l.'egm1amcritar ·mais detalhadamente o assumpto. BALDESI e BARONI 



insH;iram· pelai re,gulamenta:çã:O•, in.te1maici0.nal• da. dis!.db.ui.ção das, 
materias primas e d'aS: ·l;ax,as , de· foete- marit:Wno• ai(]>iplicadas-. ao. tnans. 
ponte cl:e1ssas· :rn11terias. Essa prop·j'>sl'a,. com o.ntRa·s, que. viS'av.am 
uma .regulamen>tação mais pllecisa ão, aossumpto, nã0. foL ad:op.tada. 

· Julgqu a commi>Ssão que, em face da comp1exMaode· das, <musas do 
phenomeno do desemprego, e.ra particularmente di.ffi'Cil encontrar-
Itie remedias preventivos. Cumrpria proseguir e aprofundar a estudo 
scierrt~fi'co d'esse problema, tarefa importanti'ssiina qµ.e. ficarfa a 
cargp do· D'eparfàmentb Interna1cton:al . 

86 - Protecção. aos desempreg,ados extrang,eiros - Sugger.ià o 
pnoje:cto , a cr,iaç,fo1 ·de uma .. secção e,.;p.ecial. dô D~pantamento· Inter-
nacional do Tt.aballio, enca11I'eg~da, d.e todas. as. questões relativas ás 
migrações, d.e trabal:lladores e. á.. sifuaçifo dos assalariados . extran-
geiros . Al:ém dfsso, desi'gnar.ia. o Obns.eJho. de Ad"miniStnação de.ss·e 
Departamento uma· commissão. internacional; encar.regad·a. de ·apre-· 
!>entar um relataria s·ob:ce as. Ill\EldirdYas a serem aid.optad"as: para regu-
lanie.ntàr as migr.a,ções .de. tr.abalhadores,. e p,ro.teger os, infüx;esses dos 
assalaria.dos res:Í:d'entes em um, outro p·aiu;, qµe não a d'e· sua. naaiona-
li'dade. E'sse relataria, d1everi1a ser. a~resenfad-0 á sessã'o de 19.20.' cfa 
Conferend·a Internacional". 

P·ensavam· al.guns membr,e-s da commissão qµe se devia dar- ao 
Departamento Inferna'Cional de Trabalho a missão de·. proteger 0s 
imigraníes, quand.o e.st'es, não, dfs:poz.ess.em de effü.1caz pr.otec~ão na,-
cional. Estàv;a. a maior.ia de accôrdo em. que a humanidade exige 
que os emigra.nte.s sejam ip.fümmados,, de , modo, imparm;:ial, e. honesto, , 
sobre as l'eis, e regulamentos. ·esta.helecidos quan.to. á immignação, nos , 
paizes para onde se dir.igem.; que sejam informados da condição · 
do mercado de trabalho. nesses paiz·es e que se lhes evitem,, per 
consequencia, .d'eslo.camentos inuteis,, pen-asas, ou perigosos. Do· 
mesmo mod:o, no,s, paizie,s. de. transito, , os emigr.aJ!ltes de cer,tasc na-
:!ionalidades são deixa.dos sem· quaJiquer p.noteçção e ser.ia · eN.tr.ema-
a1ente desej::i.;vel,. tanto. no, interesse deUe.s <rnmo. no do paiz que 
d.travessam, que gozassem de certa vigi,lan.eia: e; a0 mec1imo, tempo; de 
certa protecção. Em.fim, nos paizes de immigração, sfü·ia justo faz.er 
desapparecer a ·di;f;ilerenç.a• de trafamento entre os extrangeiI:os origí-
narfos d'e un'l:, p aizi cttjo serviço· consula·r assegura protecção b em or-
ga'Tiizada, e· os . que não gesam d·e tal protecção. A:qui aincla a interven" 
ção de um r e)!lresentante infernadonal poderia ser justificacl'a e p;i-
receria perfoifamente compatbeI com as legitimas suscepti.bilidades 
d 0s Estados· s<rlimr-ano's. Por propusta dd delegado grego, ad·optou a 
Commis.são . lnn:. v·oto, no, s·enua:o de que· a proj-ectada Commissão 
estud ass·e, a·o lado· da .questão da immigração, todas as outras medi-
das u ecessarias para assegurar uma profec·ção efrf.fcaz aos emigran-
tes e p ô!-os ao abrigo das numerosas fórmas de exploração, como o 
systema dos "padroni," OH a, trafico, da\s1 bran'<raSi aos quaes estão· fre-
•1uen tem ente expostos. 

87 - Reciprocidades de tratamento dos· t·rabalhadores extran-
geirns - Prop·oz, a esse respeito, a Gommis·são que os Estados reci-
p r ocamente assegur assem aos trabalha•dores extrangeiros· e· a suas 
familias, o b eneficio. das leis e dus r egu:lamenrf:os de protecção ope-
r ar ia, bem como o goso do direito. de as-suciação, nos limit'i.l·S da 1e-
ga1idade. Unanimemente decidiu a Commissão; c0m. a e:xcepção de 
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üm só voto, que era desejavel que, sob condição de reciprocidad·2, 
gozassem os trabalhadores extrang,eiros da mesma protecção que os 
trabalhadores nacionaes. E' provavel que com o progvel'>so gradual 
dos espíritos, os arts. 23, parngrnpho a e 427, § 8° do Tratado de 
Versalhes tenham uma applkação cada vez mais larga . 

88 - Ponto de vista argentino - Embora approvando o pare-
cer da Commissão., suggeriram os delegados governarnentaes argen-
tinos que as ,medidas propostas para prevenção e remedia do des-
emprego fôssem mais complefas. Sendo um paiz de de.senvolvirnento 
industrial, a Argentina conhece o desemprego. Mas, o problenia 
não se apresenta ahi, se·não excep'Cionahne'11te, sob uma fórma in-
tensiva, mas em condições difd'erentes dos paizes europeus. Na 
A1,gentina, o probiema do desemprego é, acima de tudo, um ~ro
blema de distribuição, através do territorio, da população questão 
de d1fficil solução, pela extensão do te_rritorio nacional. Propunham, 
p·ortanto, que os divers·os paizes adoptassem uma legislação ten:d .. 21nte 
a· estabelecer escriptorios nacionaes, estadoaes e municipaes, cuj..os 
&erviços, . absülutamente gratuitos, consistiriam . ·em approximar a 
ot'ferla da procura do tr·abalho. Esses paizes subvencionariam as or-
ganizações de trabalho que mantives·sem escriptorios de coUocação 
gratuitos, Sendo as subvenções concedidas na proporcão da imuor-
tancia dos erviços prestados. A mesma legislação providenciaria 
para a abolição dos· · escriptorios de collocaçã-0 que exigissem o 
riagamento de honorarios por seus serviços, ex,cepto nas localidade's 
onde não existissem escriptorios de collocação of.ficial. Os paizes 
que não tivessem legislação tendente á prevenção do desemprego, 
estudariam, logo que fôsse possível, a questão, vütando leis que per-
mittissem o auxilio ás victimas do desemprego, que0r esse auxilio re-
vestisse a fórma de subvenções concedidas ás associações operarias, 
que tiv·essem estabelecido fundos de soccorr-0 para os desemprega-
dos, quer pür outro qualquer plano de seguro social. Os fundos, em 
ambos os ca·sos, poderiam s·ei· constituídos por subscripções dos ope-
rarias, dos patrões e do Estado. 

Quanto á redprocidad,e do tratamento, propuzeram os delega-
dos argentinos um pr0ojecto de converiçãü pelo qual os paizes con-
tractantes assegurariam por meio de leis operarias de compensação 
:ios operarias origi·narios de um desses paizies e habitantes em ter-
r:it-orio de outro, os mesmos direitos que os operarias nacionaes. Os 
direitos concedid·os pelas leis respectivas aos herd.eiros da victi·· 
ma de um accicleinte ou ás pessoas a seu cargo, não seriam submet-
tidos a restr.icções especiaes, em razão da nacionaHdade ou da resi-
dencia dos mesmos herdeiros. 

89 - Instituto nacional italiano de collocação ,...- A delegação 
italiana, ao di:scutir os projectos relativos á questão da cüllocação 
dos trabalhadorBs, expoz o funccionamento do instituto nacional 
existente em seu paiz. A esse estabelecimento official estão confia-
das a direcção e coordenação dos serviç-os de collocação e de s -:•guro 
contra o desemprego. · 

O Instituto Nacional se compõe: a) de um escriptorio central, 
cstaibelecido em uma das dependencia·s do Ministerio da Industria, 
Commercio e Trabalho, de Roma; b) de c·ommissões ou juntas pro-
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vinciaes de collocação e desemprego; e) de commissarios locaes de 
fiscalização . 

Depois da gue.rra o instituto es·tá em relações com a obra na-
donal dos cmnbatentes, cujo fim é achar occupação e algumas 
vezes fornecer capitaes aos que, tendo combatido na grande guerra, 
se acharam ou se acham em dHficil situação. Uma somma de 50 
miihões d•e liras foi concedida ao instituto para emprestimos ou 
'..ldiantamentos ás administrações locaes e c.ombate ao desemprego. 
por meio de h'abalhos de utilidade publiica ou para obviar suas con-
sequencias. Pó de ser tambem conee•di'do, quer aos operarios ·indi-
vidualmente, quer aos operarios constituídos em grupos, se estive-
rem inscriptos nas caixas de desemprego, adiantamentos para paga-
rem as despezas de viagem e se transp·ortarem para o logar do tra .. 
oalho para occorrer ás despezas de habitação, para installar cozin. 
populares, para fazer-lhes adiantamentos de sala.rios etc. 

O fundo nacional do desemprego é constituido pelo ins.tituto 
que o administra e é fotmado: 1 º, do saldo dos fundos de desem-
pngo a•nteriormente constituidos; 2º, das quotas individuaes dos 
segurados contr~ o desempJ'.ego, para as quaes tambem concorrem 
os patrões; 3º, de uma subvenção de 40milhões de liras inscripta no 
orçamento. 

O escriptorio central coorde.na e superintende o funccionamento 
das caixas locaes, mixtas e profissionaes, do desemprego; fornecer-
lhes o. dinheiro necessario; adianta-lhes as sommas para sua instal-
iação, e propõ•e a attribuição das subvenções e subsidios de des-
emprego. As juntas . são presididas por um magistrado e se com-
põem de um funccionario contabilista da Prefeitura ou da Inten-
denda de Finanças local; de um r·epresentante eff.ectivo e de um 
supplente do escriptorio de collocação existente na provinci·a; de 
um representante e de um supplente das caixas pr·ofissionaes de se-
guro contra .o dei;emprego, existentes na provinda; de um enge-
nheiro do departamentó de engenharia •Civil; de um d·elegado, de um 
representante effectivo e de um supplente da obra nacional dos co1 · 
batentes; de tres representantes effectivos e de dous supplentes dos 
industriaes ou patrões; e de tres representa.ntes e dous supplentC'>S 
dos operarios. 

As juntas ·provinciaes têm como funcção: 1') vigiar o funccio-
uamento dos escriptorios locaes e das . commissõe•s communaes de 
trabalho; 2) coordenar, .como o faria uma camara de C·Ompensação, 
a collocação da má-o de obra, !la provinda; 3) administrar a caixa 
provincial mixta de seguro, fiscalizar a distribuição dos subsi·dios; 
4) autorizar o pagamento dos soccorros de des·emprego; · 5) apresen-
tai' propostas, emittir pareeer sobre o adiantamehto de fundo aos 
grupos cooperativ·os e v:irgiar o emprego e a restituição das sommas 
adiantadas; 6) são, além disso, ag·entes do Instituto Nacional e lhe 
apresentam as pl"opostas que julgam ne·cessarias pa:i;a eliminar o 
desem1prego na provincia . 

Escriiptorios .e1s'peciaes instituidos s·egundo ·certas regras, s1ªo 
encaregados da coHocação da mão de obra, sem qualquer intuito de 
Jucro. Os escriptorios autorizados sã•o registrndos no escriptorío 
t:entral e podem s·e.r subvencionados. Os comnüssarios locaes de 
fisc.llízação. são escolhidos entre os ins.pectores do trabalho, ou, na 
falta destes, entre os inspectores d.a emigração, os titulares das ca-
deiras ambulantes de agricultura ou outros funccionarios residentes 
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no kreal•. A lill!ctcl:ilàção da mãío.• .de Qbra, c0'1ílill inln!li~o. de htcro, . é ·pro-· 
hib1da. O patrão que não procurar directamente a mãe» de . obra 
d<e que- tií>7e1· aecessiidacle; de:ve dfrigj!:r-sie aos· esartp;to.~·ios aut0dza-
d:o:s. A ·colllocaiç:ã'cr clio.s> trabafüadores' 110; extraffgreiJ1'i!i sei faz. sob .a" 
vigr:tanriu <ilicm Commisswiador Geral da Emigração. Cada qainzena, 
os patrões no.tifiJc.am ao es:e!dpto:ri:o · de· coldoeaçá-0 os. nomes ·~ quali· 
dades ol:©s 't'l>per·a:Fios qtie emp11egaram. ia.a qu:imze•ma · 1!naBs·corrida. 
Cada 0pell'.a:.tdo ti:. murui.1<ifCJi de U1!1il!it ·eaderneta. o!lllldle são: insG:riptas suas. 
adnuiiss..f.e~ .. e c'hnnis·sões do se1rviJ1.r:o. Essa caderneta f.iea depositada 
na f.aib.id.>G:a· e e-· resihltuhliàr ao o,p:erari0, ql!landO" se despede. 

(1) segur~ c·m.wtra ©' des·eJ.ilill]Dreg0 é mh>i:gatori.o. para os ©perwios 
Hs~alariacl0s dos @©ris s·ex0s e p·aara os e1Tu}l>1re1ga:dos .não op:erar.ros. que · 
lhes podelí!ir s•er assimmilarolos; em razã0 clJo sa1ari©. Em cada provilil-
cia, são. es·liall>1élte.cidias:· eailix:a&· IÍmÍOOt'as obi11i1gait01rias: d•e seguro contra o 
desemprego, · a'l'bmimilisit.:ramlas pelo c.onselihó prr-0vin.dal. As caixas 
pro·fissionaes insti'tuidas. Felas orga.niizações cte of,ficío.s, 0u mediante 
accôrdo entre patr0es e 0'J.il'·erari0.s, .po:dem ser· aut0Jrizadas a e.xe:rice.I'" 
o s·~·gurn. eontra,, o desempre:g,0. As eolil.tribuiçõ·es são, até segunda 
ordem;,, pagav.eiis. p·©.r ql!liinzena e variam .de seis centilim!os · J'lOr di'a 

. 'i{ salairios inforiG»res a, qtra·fü·o l11ms): a 12· (saiari.o·s de ql!latro a oito 
liras) e a 18 (salarios acima de oito liras); metade a cargo do· pa- · 
lrão, metad·e a cargo do . OP. ernrio, O patrão é responsavel pelo pa-
gamento integral, que e feiro por meio de seUos. 

As .indeimn.fzações di'arias de desempr.ego variam, seguB.do . as 
tri~s categd-rias de quotas n·,, 1, 2'5; 2\ 2. 50; 3º, 4, .75). o subsilfi@ 
é calculado a partir do oiitavio dia de. d.esemp.reg.o, e durante o pe-
riodo' maximo · ·de 120 dias p.or anu-0. O dês:emp.regado fica na 
oLrigação de a•wreseat:ar-se á iµscrip.ção, no e1s:cr1p.t0.ri.o- de · eoHoca-
çã:>, no ·dfa segl1iate áquel're em que deixou o traibalho, a menos que 
não q1.1eira por si mesmo procurar serviço. Não tem <direito ao sub-
sidio, :;e nos· dous annos pre1cedentes não pag,ou poi; sua coBta 24 
co11kibu.rç·ões quiNzenaes, pel'0 menos, ou um nl!lmero equilivaLente de 
CO'Fltriburções semanaes ou quotidian.a1>. A duração. do dirreit0 aa 
subsidiU: & prnpor'Cional a' durnç:ãà das quotas pagas. 

O operado cp:re 'recusa um serviço, que lhe é reserv<Hlo, pertilf." 
direito ao subsidio. P.od·em ser exduidos do subsidio os i·JJJ.divhiluos 
dados á vagabundagem, á embl'ia:g,uez, e os freq:uentadores rle casas 
dé bebidas alcoolicas.. O P.agamento do subsidiio phde ficar subordi-
11a·cl'o, em ce'rtos ca-so'S, á obrigação de frequentar cursos de instruc-
ção elementar ou profissi•ona:t. 

90 - Systema url!lgu'ayo - A tit)l!l.1o de informação, apresentou 
o delega@..0, g·©íVeni'amentaJ.í lilrUJgw.ayo, VAREELA, 0 texto da chamada· 
lei BmrM, que em seu paiz pr.oeilamou o principio· do. "dkeito á vida'• 
para todos os i.nd:i>viià'lllos . As· diisposições des·sa lei determinam que 
o poder ex•e1c.utvo .. f0rneeerá, nos cOliJltlU):i!ssa11iad0s, cas1ernas, oia outros 
Jogares apropriados, alimentos a todos os hahi•tan'tles do paiz, em 
conseque·ncia de q,uaesiqtter · ciirc·mnstancias, que · se enc·ontrem sem 
trabalho e sejam iBcapa2les die J)lrower á p·ro:pria aMn'rrel'ltaçã0. P erderá 

· dir:eito a esse auxilio tod·O a(!J.ueHe que houv.er recusad0 _acceitar, sém 
razão valiosa, qua}quer trabalho que lhe tenha sido ' off.ereie i do. 

O. projoecto dessa lei f'o i,, ap·vesenta·do ao congresso pelo e.ntãoº 
.~ccretario de Estado, BALTHAZAR B'RuM, a'Ctu.a:l Presidlmte do Uru-
guay , :hmdam ein tado c0m as, seguintes razões, arqwi resumidas: E' 
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inadmissivel que alguem possa correr á fome em um paiz civilizado; · 
e, para prevenil-o, não são bastantes as sociedades plülantropicas, 
porque ellas se podem tornar totalmente incapa~es de soccorrer as 
populações necessitadas, durante os p eriodos de crise industrial, 
quando precisàmente se faz sentir a m1seiria. O direito á vida de 
todo individuo deveria ser reconheddo, como é o da assistenci:a 
medica, em caso de molestia grave. Cita-se em s·eguida a opinião de 
RoDOLPHO ERODA. "Tie·m-se muitas vez·es ohs·ervado qne o systema 
tle asssitencia - bas·e·ado em motivos se1ntimentaes - procnrando 
uiminuir os suflfrimentos humanos, salvaguardam a existencia de ' 
numerosos indivíduos verdadeiramente improprios para a vi1da e, · 
por isso mesmo, é nodvo ao progresso real do genero humano, d.iiffi-
cullando a sobre1vivencia dos unkos seres robustos. Essa objecção 
é ao meu ver, inteiramente destituída de valor. A salvaguarda dos 
que, após haverem coraj•osamente exerciido seu papel na luta ·pela · 
vida, são ameaçados de de1struição, é um imperioso dever; e os esfor-
ços, graças aos quaes, um auxHio mutuo póde impedir o perecimento 
de um ser humano, repl"esentam uma grande victoria social. " 

Desde o começo da crise ec(}nomica (no Uruguay) têm sido 
distribui dos soccorros alimemtares aos desempregados. Os . operarios · 
âes.occupados não são, de modo algum, responsav.eis p·or essas crises 
e póde-se, comtudo, imaginar a miseria que representam para eI'les, 
quando se sabe que quasi todos têm encargos de familia. E, como 
o mais das vezes lhes é tão diffi"Cil encontrar trabalho como deixar 
o paiz, acham-se neste dilemma: morrer á fome ou roubar! Como o 
:rcgimen do seguro acarpeta graves responsabiHdades pecuniarias e 
havia urgencia do remedio, propunha o proj<e·cto a assisténcia di-
rccta do Estado aos desempregadO's. 

91 - Discussão do parecer. Distribuição dali materias primas 
~a sessã.o da tar\le de 25 de Nov•embrn, foi apresentado em plenario 
o parecer da Cominissão do des·emprego, fundamentando-o, em um 
ponderado diS1ctiriso, o respedivo Presidente, LAZARD. Seguiu-se~lhe 
com a palavra BALDES!, autor da proposta que r e:conhecia, como 
causa princi.pail do de·semprego, a má distribuição das materias pri-
!nas entre os diversos paizes industriaes. 

P arecia, disse elle, que a Commissão não havia querido entrar 
no exam e das causas do desemprego, l'imHando-se a propôr um 
programma de remedio á.quelle mal. E' muito facil dizer que o des-
emprego resulta da falta de trnbalho. Mas, qual a causa mais com-
mum da falta de trabalho? E' commumente a carencia de materias 
primas. Outra causa é a superproducção. Muitos dirão que as tentati-
vas de solução desses problemas, durante a guerra, d·e-ram pessimos 
resultados. Lembrem-se, porém, esses, dos males que adviriam, se 
os governos não houvessem intell'vindo . Outro factor importante .do , 
desemprego é o .custo de transporte especialmente o frete maritimo. 
Não julgava que a Conferenci.a devesse adoptar uma solução pratica 
para esses problemas . Propunha, entretanto, que ella chamasse 
a attenção da Liga das Nações para esse comiilexo e importante as~ 
~urnpto, apresentando a seguinte moção: "A Conferencia Internacio- . 
nal do Trabalho, consid·erando que a questão do desemprego está 
intimamente liigada á da distribuição das materias primas e do preç9 
do seu transporte por mar; e, considerando que a mesma questão" 
não púde se.r obj-ecto de estudo da propria Conferencia, propõe o 
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exame desse problema á Liga das Naç.õcs e recommenda-lhe que 
lhe pros:i:ga no estudo e solução. " 

Combateu essa moção o Conselheiro patronal hollandez BLOM-
Jous. Não lhe parecia prudante que a Conf<erencia interviésse numa 
<tuestão füo delic~a, podendo causar consequencias desagra.d;;i.veis. 
To.das as naçõe1s procuram defender os seus interesses econo_µiicos, 
não send·o possível elimir:iar a concorrencia. Nenhum paiz se sujei-
taria a saicri.ficar seus privilegios naturaes de possuidores de materia 
prima, abandonando o direi.to de deHas di·spôr como entendessem. 
Prevendo medidas capazes de influir sol;>re a distribuição dessas 
materias, a acção da · Conferencia des·pertaria suspeitas e duvidas, 
ji1Jgando-se que essa ori.eutação seria attentatoria d.a propriedade 
particular e naicional. D em.ais, nenhum systema seria efficaz, se não 
fi~a,sse os preços de veµda e ao mesmo tempo as taxas de cambio 
L-'ntr'e paiz·es vendedores e comprardor-es. Isso transformaria todos 
os method0s industriaes existe.ntes e teria resultado muito mais ex-
tenso que a nadonalização das industrias. · 

SoKAL, delegado polaco, apoia !l moção BALDESI. As propostas 
ua Comm~ssão seriam acceitavej.s, se as actuaes condições do des-
emprego fôssem as mesmas de antes da guerra. A defeituosa dis-
tribuição de materias primas é evidentemente a causa principal do 
desemprego depois .da guerra. A moção propõe apenas que se cha-
me a attenção da Liga das Nações para .o estudo e solução desse 
problema. A Conferencia tinha pod•eres para fazel-o e devia 
fazcl-o . 

92 - Reciprocidade de tratamento ~ A questão da reciproci-
dade de tratamento entre oper-arios extrangeir-os e na.c:i:onaes, susci-
tou interessantes reparos do delegardo sui-sso RuFENACHT. Se:ria pre-
ciso deixar bem claro o que significavam no projecto as expressões 
protecção operaria e reciprocidade. Uma lei de. protecção operar·ia . 
comprehen1d·eria todas as disposições leg.aes em favor dos opérarios 
e a condição de recipro.cida:de, impõe que o operario extraQgei.ro 
ben.éHcie dos mesw·os privilegios que o operario indígena? Ou só 8e 
füe conferia ·o tratamento a que tivesse direito em s·eu paiz? Mesmo 
se essas •questões jurídicas f:üca:s·s·em resolvitdas, não se sabe bem 
quaes seriam as consequencias praticas da medida proposta. Bas-
taria invocar alguns e:xempJ.os. Estipula a lei suissa que o il1dus-
trial não póde rescindir o contracto de trabal!ho por causa de serviço 
militar obrig·atorio, a que se.ia chamado o operario suisso. Além 
disso, o codigo suisso das obrigações pr·evê que, durante um certo 
período do serviço militar, <'>- operario suisso tem direito a salario. 
Sem duvida, e1ssas disposições têm um caraicter de protecção 9pera-
ria. De accôrdo com · o projecto de · convenção, o operario extran-
geiro, chamado ao serviço mi1itar obrigatorio em seu propri9 paiz, ., 

- benefiiciará daquelle privilegio? 
' putro exemplo: as sociedadeiS mutuas de seguro contra doenças, 

reeonheddas e subvencionadas pelo Estardo, são obrigadas a receber 
<·omo men:ibro todg cidadão suisso que prencher as condições ge- · 
raes de admissão. P·odem, por consequencioa, negar admissão a um. 
extrangeiro. O seguro contra d0ença é uma protecção operaria. 
Pelo principio da· reciproôdade, ficariam essas associaçõe·$ obriga-
das a .,actmittir qualiquer extrnngeiro? Ainda m;lis d~fficil é a solução, , 
quanto ao .segur0 obri_gatorio contra accidentes, invalidez e velf\ice .. 
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Nesses seguros, o proprio systema legal faz distincção quanto aos. 
extrangeiros. 

Não ha duvida que esse estado não é o ideal. Mas, o primeiro 
passo a dar para remedial-o é uma t entativa c1'e assimilação das difrfe-
rentes le1s naicionaes ou a realivação de um entendimento enh.,e os 
Estados, que leve em conta as differe1nças nos systemas de leis na-
cionaes. p ,ara esse fim, fôra precis'O estudar minuciosamente essas 
diver,sas leis, deixando tempo aos govie:rnos para examinarem sua 
sítuação esp·ecial. Fazia, por 1sso, a seguinte proposta: "A Conferen-
cia decide aidiar a discussão do proj1ecto de convenção rnlativ.a á re-
ciprocidade c1'o tratamento dos trabalhadores extrangeiros, remet-
tendo"se o respectivo projecto ao Conselho de Administr.ação do 
Departa•mento Internacional, para ser novamente examinado e sub-
metti-do, se julgar convienienfe, a uma cornf.erencia ulterior . " 

93 - Remedias pal'a o desemprego - Sobre a migração de tra-
balhadores, GEMILI, delegado africano, salientando que 0s interess·e·s 
dos paiZ'e1s eur-op'eus nii\o eram identicos aos dos paiz;es novos, da, 
Ame rica do Sul e d!o Norte, da Australia, Africa do Sul, etc. , ;pro-
punha que na composição da commissão internacional encarregada do estudo daquelle problema, só a metade fôsse de eurOipeus. 

lLG, delegado suisso, reconhece que a commissão não di&puzera 
de elementos para chegar á solução dos complexos problemas liga-
dos ao desemprego . As conclusões d·a commissão, mesmo acceitas, 
rião alter·arão profundamente a situação actual. Talvez a proxima 
conferencia pudesse realizar obra mais perf.eita . Quanto á indemni-
zação a pagar aos desempregados, a melhor sdlução seria esta: em 
cada paiz as associações ·patronaes e operarias, com o auxilio do Es-
t.;i.do, criariam ui:n insütuto de desemprego, para soccorrer aos des-
occupados. Mas o problema não consiste só nisso; trata-se ainda de 
~ichar os meios _para combater o desemprego. Paizes ha, onde se diz· 
haver falta de braços e outros onde uma a'1luvião de desempregados, 
aos milhares, não podem trabalhar por falta de materia prima . O· 
que resta saber é se a Liga das Nações v.ae inspirar-se na idéa de 
lucro ou guiar-se pelo principio da solidariedade entre os povos . E' 
por isso favorave.J á moção BALDES! . 

Na sessão de 26 de Novembro, continuando a discussão, fallou 
o delegado canadense RoBERTS·ON . Declarando apoiar a moção GE- · 
MILI, quanto á .composição da commis,são internacional de desempr,e-
go, l.embl'a que, no curso d{ls trahailhos da Commissão e:ncarregada 
dos estudos de meios prevenHvos contra o desemprego, um delegado 
operario, SExTON, fôra de parecer que uma das caus·as principa·es da 
falta de trabalho, provinha do regímen de arrendamento das terras, 
só havendo um meio cte r emediar o des·emprego, que era a abolição 
da propriedade privada do S'olo. A commi~são não acceitára esse 
modo .de v·er, ma,s se compromettera a faz·er constar das actas da 
conf.eren·cia esses argumentos . Cumprirnd0 aqueUa promessa, lem-
hrava o p arecer de SEXTON. Quanto ao seguro contra o desem.p·rego, 
julgava a proposta prematura, desde que a conferencia não dispunha 
de informações snbre o assumpto. No Canadá, um congresso de pa-
trões ·e oip·erarios, reunirilo, em Setembro, em Ottawa, julgav.a ínop-
portuna qualquer deci.sã·o defintiva a respeito . Quanto á r eciproci-
dade de tratamento aos operado.s e~trangeiros, haveria grande diffi· · 
c.uld,ade em fazer os industri,aes canaden:s·es . acceitarem a obrigação 
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de reconhecer as organizações operarias, sem o direito de tratarem 
directamente com seus op erarios, syndicatos ou não . 

94 - Discurso de Jouhaux -::;;;. Produziu, em seguida, um longo. 
discurso o de1egado operario francez, JoUHAUX. Elogiando o parecer· 
LAZARD, salienta que o verdadeiro remedio contra o mal da falta d·e 
trabalho não está nos soccorros pecuniario.s aos desempregados. A 
liiolução consiste na organização racional do trabalho . E' no tr aba-
lho que o•s homens reunidos em sociedade deV'eun encontrar as pos-
slbilidaides de existencia. CertameIJ.te, a organização da collocação 
e o soccor·ro ao desempregado podem atteinuar, numa . certa medida, 
a duração do desempreg.o; mas não resolv·em esse doloroso prohle-
ma. E' bom que as grandes correntes mi.gratorias sejam fiscalliza·das, 
tanto no interior d·e cad.a paiz, como . no exterior dns paizes de emi-
gração. Ma·s, essa não é ainda a solução. Não se pede a intervenção 
do _Estado nos nego.cios privados, mas que a collectividade humana 
poss_a intervir, para impedir o disperdido das forças productivas. 
para que a prbducção se realiz-e por um plano det•e:rminado, tendo 
como obje.ctivo, não os inter-esses particulares de cada individuali-
dade, de cada nação, mas os interesses geraes da humanidade 
inteira. 

Nos paiz•es europeus, ap1ezar da re·ducção da mão de obra cau-
sada p-ela guerra, ha falta d·e traba1'ho. Porque? Porque a guerra 
exgotou as materi•as primas que se achavam em stock . Cumpria cha-
mar a attençãio dos dele:gados operados para essa situação peri•gosa. 
Em certos paiz·es pensava-se associar os interess·es dos operarios a 

um novo imperialismo economico, que consiste em conservar para 
si as materias de que os outros têm ne:cessidade. E' essa uma tactica 
p·erigosa que póde, em dado momento, voltar-se contra os operarios 
desses paiz·es, destruindo essa fragil situação de apparente privile-
gio. Seria um contrasenso não comprehender, d-epois da guerra, 
q:ue a propria existencia da humantdade nã·o depende da situação 
particular de cada paiz, mas da situação de conjunto dos povos, 
atraV'és do mundo inteiro. Não é possível que, em certos paizes, as 
classes operarias sejam condemna·das ao des·emprego perpetuo, em-
quanto outros paizes mantêm, indevidamente, comsigo, impedindo-a 
de saihir, a materia prima indisp-ensavel para dar trabalho aus 
operarios dos paizes em que ella não existe. E' preciso evitar que 
a situação art1fici-almente privilegiada de um paiz possa ser salva-
guardada contra o interesse geral. Não haverá igualdade economica, 
não have~á possibilidade de re·construcção dos paizes devastados, 
não haver.á solução verdadeira para a questã-o do desemprego, em-
quanto essa questão não fôr solucionada. Por is·so, cumpria que a 
moção BALDES! fôs·se acceita e enviada á _Liga das Nações. 

95 - Ponto de vista patronal - Procurando adiar qualquer so-
lução immeidiata ás questões do desemprego, apresentam e justifi-
cam os de•legaldos .patronaes GuÉRIN (ifrancez) e ScHrNDLEn (suisso) 
a . seguinte moção: "O relatorio da com-missão de desemprego aborda 
duas sérifls de questões bem distindas, um certo numero das quae·s 
não estavam inscri.ptas na ordem do dia da Conferencia. Dizem 
umas respeito á documentação que se pre·tend·e obter por meio de 
e,onv-enções intern-a-cionaes, a qual fôra muito mais rapi-do e pra-



- 581-

11co fazer reunir, sem mais tardar, pelo Departamento Internacional 
do Trabalho. Procuram as outras provocar por m eio de convenções, 
recommendações ou resoluções, accô,rdos reciprocos visando a emi-
gração, os seguros e aiposenta•doria, os direitos syndicalistas e ou-
tros objectos da mais alta importancia, sobre os quaes, no momento 
actual, a criação de um regfanen univeTsal uniforme encontraria, em 
rnzão da legi·slação em vi.gor nos diversos paizes, difficu:ldades con-
sideraveis. Deve-se, pois, remetter a.s conclusõe·s desse r·elatnrio ao 
Conselho .de Administração para que, daqui até a proxlma · sessã:o, 
faça proceder pelas Commissões, cuja org.ainização julgar ne.cessaria, 
aos estudos e trabalhos preparatorios indis·pensaveis." 

Iniciada a votação, é o Presidente da Commissão ainda inter-
pella.do pelo delegado cubano ARMENTER,os, q;ue des·eijava saber se 
as convenções e recommendaçõe'S propostas se referiam tarn:bem aos 
trabalhos agriicolas e se os escr~ptorios d·z coUocação abrangiam os 

· ernpregad·os no commerció e criados. O Presidente e relator, LAZARD, 
1·espondeu affirmativamente a . essas duas perguntas. 

96 - Dis.cizrso do Sr. Mello Franco - N~sse momento interveio 
o delegado brasileiro lVlELLo FRANCO, para salientar que a questão do 
desemprego não interessava dire:etamente ao Brasil, paiz novo, onde 
a mão de obr·a escasseia para o trabalho e:Xistente. Não julgava tam-

.bem n ecessarios os escriptorios de collocação no Brasil, tendo o 
Governo Federai! um serviço gratuito de collocação em uma das 
Jir.ectorias do Mini,sterio da Agricultura. · Nem podia comprehe.nder 
como funccionari.am as Commissões consultivas compostas de repre-
sentantes dos pa•trões e o.perarios junto áquelles escriptorios de col-
locação. Quanfo á recipro'Cidade de tratamento aos operarios ex-
trangeiros, a medida era inutil par·a o Brasil, cuja Constituição esta-
belece a per.feita igualdade entre o extrangeiro domiciliado e o 
nacional. 

Ainda se oppoz o Sr. l\'IELLO FRANCO ao projecto da resolução 
que mandava organizar uma commissão internacional encarregada 
de ª 'presentar um relatorio sobre a re;gulamentação das migraçÕ'es de 
trabalhadores. Sendo o Brasil, como as demais Nações americana1;, 
paiz de imrnigração, que dá todas as garantias aos oiperarios extran-
geiros que o procuram, não podi,a acceitar a interv·enção claqu·ella 
commissão internadonal, cuja funcção não se sabia qual devesse 
5er . Pelo direito internacional publko, são os agentes diplomaticos 

·os defensores naturaie·s dos operarios que vão em busca de trabalho 
em terras extrangeiras. AqueHa disiposição era contraria ao systema 
geral de Iegislaçào de todos os paízes da America latina . A acceita-
ção do projecto teria obra erphernera, que de certo não seria ratifi-
cada pelas as,sembiéas legislativas dessas nações, cujos interesses fi-
, cariam sacrificados com a medida proposta. 

Postas a votos, foram rejeitadas as moções BALDES! e GuERIN-
Sr.HINDLER e apiprovados, quasi por unanimidade, todos os projectos 
de conv;e:nção e resolução sobre o desemprego, propostas pela com-
missão. 
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VII 

TRABALHO DE MULHERES 

97 - Pareceres das commissões - Examinando o pro.blen:a do 
trabalho das muihere&, limitara-se a Commissão de orgamzaçao a 
notar que, em presença da diversidade d·e l eis em vigor s-obre o tra-
balho das muliheres, antes e depois do parto, propunha, como base 
para o .projecto de convenção, os seguintes princípios: 1) Interdicção 
do trabalho d.as mulhe1res em fabricas ou officinas, durante quatro 
semanas, pelo menos, depois do parto; 2) pagament-o de um auxilio 
de maternidade, que assegure co1wenientemente a existencia e tra-
tamento da mãe e do filho, pelo tempo em que a operaria tiver de 
abandonar o s·erviço, antes e dep'Ois do parto. 

O re1ator:io da commissão especial do trabalho de mulheres foi 
apresentado por sua Presidenta, CoNSTANCE SMITH, conselheira te-
chnica da delegação ingleza, na sessão da manhã de 28 de Novembro. 
Salientava esse documento ·que a commissão unanimemente reconhe-

. cera as seguintes regras como fundamento da regulamentação · inter-
nacional daqueHa esp·ecie de trabalho: 1) A mulher nã'O pó de ser 
occupada numa em.preza industrial durante certo período depois 
do p arto e deve ser-lhe concedida uma indemnização, dur.ante esse 
period-o de repouso. 2) Durante um certo período antes do parto, 
deve-se senão prohibir o empriego de uma mulher gravida nas empre-
zas industriaes, ao menos lhe permittir deixar o trabalho, mediante 
aprese:ntação de attestado medico, com o direito, em ambos os ca-
sos, ao reoebimento de uma indemnizaçfo. 3) Toda mulher que dei-
xar o trabalho, de accôr.do com as dis•posições anteriores, ter·á direito 
á reintegraçã-o em seu emprego. 

A idéa dominante entre os membros da commissão fôra garantir 
á operaria uma indemnização suff.iciente para permittir sua ma-
nutenção e a de seu filho , durante certo período anterior e p-osterior 
ao parto. Não cogitava o par·ecer de fixar o quanto dessa indemni-
zação, nem mesmo estabelecer qualquer pro.porcionalidad·e, em re-
lação ao salario. Julgar a impos·sivel determinar um valor fix.o, ~e
gundo qualquer systema monetario, por causa da diversidade de 
condições economicas dos varios paiz·es. Além disso, tendo em 

· attenção o facto de serem mal pagas grana.e numer.o de mulheres, 
entendeu perigoso attr1buir-lhes uma indemnização igual á metade, 
a dous terços ou mesm-o á totalidade do salario. Deixou-se, por isso, 
intencionalmente, ao Governo de cada paiz o cuidad·o de fixar essa 
indemnização, affirmando-·se o prindpio de que ella devia ser 
sufficiente para a ma•nutenção da mãe e do seu filho. Deixara-se 
ainda a cada Estad-o a facuid·a1de de escolher o methodo de pa1ga-
rnentu dessa indemnização . Pretendiam alguns que esse dever to-. 
casse sómente ao Estado; mas, a commissão decidira que certos Es-
tados já possuindo system.as d.e S·e.guro que abranigem O seguro da 
maternidade, seria demasiado exigir delles, no momento actual, a 
modificação do seu systerna de pagamento. Preferira-se deixar ple1ia 
liberdade na escolha dôs dous systemas: pagame.nto directo pelo 
Estado ou pagamento por meio de um systerna de seguro. A delega-
ção dinamarqueza suggerira que no caso de não ser ·O Estad•o quem 
pagasse directamente, fôsse o pagamento feito por intermedio das 
municipalidades. Mas a commissão não acceitara esse alvitre. 
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98 - Voto em separndo da minoria da commissão - FaUou, em 
segui'da, o delegado patr.onal sueco, EoSTROM, apresentando, em nome 
da maioria da commissão, uma emenda em que se restringia a qua-
tro semanas o prazo para a opevaria abandonar o trabJ!}lto antes do 
parto, mediante apres.entação de attestado medico. Em nenhum 
paiz onde existe legislação especial sobre essa materia, se tem con-
cedido periodo sup.erior a quatro semanas; e, na maioria dos paiz.es, 
a permisão não vae aiém de duas semanas. Além disso, a mór 
parte dos medicos esrpecialistas são favoraveis á idéa de que é mais 
hygienico .para a operaria continuar seu trabalho p.e]o mai·or ·tempo 
possivél antes do parto. Em geral, é leve o trabalho das mulheres 
nas fabricas, quasi sempre adaptado ás suas f.ofças. 

Combateu vi1gorosa·mente a emenda da minoria da commissão 
a conselheira technica da delegaçã'O ingleza, senhorinha MAC ARTHUR. 
O proj.ecto de convenção não prnhibia o trabalho da operaria nas 
S·eis sema•nas anteri•o•res ao parto; dava-lhe apenas direito a deixar 
o serviço, se julgasse necessario, mediante attestado medico. Era 
extranhavel a allegação de que, segundo o parecer dos medicos, não 
seria para desejar que as mulher.es cessassem seu trabalho seis se-
manas a·ntes do parto. Nesse caso, seria aconselhavel que eHas tra-
balhassem nesse período. Veri.amos, entã'O, as mulheres que não 
têm de ganhar o pão, como as .esposas dos patrões, trabalharem nas 
seis semanas precedentes a seu parto, conformando-.se com os con-
selhos medicos. Mas. fali ando sério, ni<nguem pó de pretender que 
o serviço numa fabrica seja saudav·el para uma mulher gravid•a, 
qualquer que sej.a a éip•oca de sua grav1dez. O que os medicos pro-
curam impedir é que se prohiba o trabalho das mulheres durante 
uni longo período anterior ao parto, sem que se tr.nha provido á 
sua manutenção material, durante esse período . 

. E' natural ,que os medicas desej•em que as suas clientes não 
soffram de fome, sobretudo num .período tão critico. 

1.nsiste-se, bem ente·ndido,' par.a que as mulheres façam _o exet-
cicio necessario durante aquelle tempo, mas quanto ás operaçoes, 1esse 
conselho é perfeitamente diS<p·ensavel. Não são as operarias que 
dispó·em de lazP.r·es durante a. gravidez, ou em outro qualquer tempo, 
pois têm trabalho tanto na fabrica, ·quanto em sua casa . E é espe-
cialmente durante a gravidez que ella tem de trabalhar para o fi-
lho nascituro. Quanto ao possivel erro dos medic:bs, não havia pe-
rigo algum de cumplicidade entre a mulher e o medico, para ante-
cipar o abandono do serv~ço. A oradora cqllaborára durante 18 
mezes em uma C'Ommissão que, na Inglaterra, fôra encarregada de 
exami·nar as p·retensões exaggeradas das operarias quanto ás in-
denmizações de maternidade. Todos os especialistas ouvidos foram 
·unanimes em diecJ.arar que esses pedidos não provinham de simula-
ção, mas da precariedade de sàude das oper.a:rias, esgotadas no ser-
viço fabril. Os diversos paizes poderiam resolver essas difficulda-
des em disp'Osições r·e<gulamentares. A adopção do projeéto não 
affecfava sómente aos interesses patronaes e operarios. Não se tra-
êava· apertas de uma questão de ordem economica ,e industrial, mas 
do futuro da raça, que estava em causa. 

Combateu ainda a emenda o delgado norueguez CASTBERG. Prirt-
cipalmen te depois da guerra, que causára a perda de tanfas vidas 
humanas, era um dos primeiros deveres procurar os meios ti.e 
accrescer o coefficiente de natalidade e fortaiecer a saude das 
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crianças, por uma . pr-0tecçáo mais geral e efficaz das mães pobres, 
·antes e depois do parto. Uma lei norueguez.a dá direito a toda mu-
lher sem meios de subsistencia a receber das municipalidades auxilio 
•durante os seis mezes anterioones ao pa.rto. Se o medico commetter 
:qualquer erro no calculo da data do parto, s·eria injusto que a mulher 
ficasse por isso prejudicada. 

99 - Trabalhos commerciaes. Ultima:s emendas - A extensão 
··das · disposições do proj1ecto aos trabalhos com11nerdaes foi proposta 
'pelo de-legado operario hespanohol, MARIN. A r·elatora da commissão 
-oppoz-se a essa proposta, allegando que essa inclusão levantava noc 
vas e importantes questões, ainda ·não estudadas, não existindo ne-
nhuma regulamentação legal nesse sentido. 

Passou-se em seguida á votação da emenda JoDHAUx, esclare-
.oendo que o termo "mulher" se applicavá a toda mulher emprega.da 
em uma empreza industrial, fôsse casada ou nã·o, de qualquer idade 
.ou nacionalidade. CRAWFORD, de•legado sul-africano opp'oz-se á me-
Llida, dizendo que ella não levava ·em conta os gráos de civilização. 
Mulheres havia na Africa do Sul para as quaes as funcções pbysicas 
visadas no proj1ecto de convenção não comportavam difficuloda·des 
·nem fadiogas. Propunha a elimiúação d.a palavra "nacio·nalidadc" na 
emenda. Esta foi porém, integralmente ado.piada. 

Entra -depois em votação as emendas JouHAU:>t., dando direito 
a repouso r.emunerado durante as seis s•emanas posteriores a'O p'arto, 
paga a indemnização pelo Estado. A generalização da medi da a to-
das as mulheres assalariadas correspondia ao sentimento de que o 
commercio nã·o podia ser excluid'O de uma convenção, cujo obj.ecto 
·é a situação das mulher.es, uma vez que na hora actual a maioria 
das mu1heres ·são empregadas no comrnercio. Votar uma c-0 nven-
ção só applicavel ás -0perarias das industrias, seda adoptar uma 
medida para o terço das mulheres que trabalham. Tinha-se fallado 
em ·opiniões de medicos. Poderia citar pareceres de especialistas 
t.obre e.ssas questões, todos unanimes em reconhecer que a p osiçã-0 
vertical é mais perigosa para as mulher~s gravidas, que a posição 
sentada que podem conservar nos serviços industriaes. Na maioria 
·dos casos, os filhos d·ess·as mulheres occupadas no trabalho em pé, 
pezam menos que os filhos das outras mulheres; e, por toda a vida, 
essas crianças vão supportar as conse.quencias das más condições 
em que viéram ao mundo. P-0sta a v.otos a emenda, f.oi a:pprovada 
entre applaus.os. 

Submettida a votos a eme·nda da minoria da Commissão que 
restringia para quatro s.emanas o prazo de d•escanso anterior ao par-
to, foi ella rejeitada. Igual sorte tev·e a emenda dos delegad-0s hes-
panhóes P.osADA e MARIN, ,mandando que a subvenção fôsse calcula-
da, levando-se em conta o numero de filhos da operaria. Esta emen- · 

. da contou 38 votos a favor .e outrns tantos contra; pelo regimento 
devia ser tida oorno rejeitada. . 

Em seguida sfo àpprnvados os restantes artigos do proj ecto rle 
Convenção, bem como a moção, suggerindo que a Conferencia con-
vidasse os Estados a faz.er estudar a seguinte questão: pepnittir ã 
operaria a suspensão de seu trabalho, depois do parto, durante um 

.peri.odo mais longo que o fixado no pnojecto de convenção e asse-
gurar-lhe, dur·ante ·essa ausencia, uma indemnização que lhe ,per-
mittisse não abandonar seu filho - e aleital-o. Suggeria igualmente 
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que essa questão fôsse incluida na ordem do dia da proxima con-
ferencia. 

100 - Trabalho nocturno das nmlheres - A Coonmissão em- seu 
panecer afastou propositadamente o exame de qualquer questão que 
"pudesse levar a prolongadas discussões. Acceitou, em principio, as 
reg·ras da Convenção de Berna, de 1906, propondo apenas a!.gumas 
modificações. Durante os treze annos dec'Orridos, grandes transfor-
mações se haviam operado nas industrias, elevara-se o nivel so-
cial e as relações .entre 0s pov.os haviam sido pro.fundamente modi-
ficadas pela guerra. De tudo isso resultava que a Convenção já não 
corresp'Ondia ás necessidades e modos de v·er d·e nossa época. 
As modificações suggeridas naquella Convenção eram as seguintes: 
1) estabelecer que , a Convenção não se applicaria ás em.prezas que 
·:;ó empregassem os membros de uma mesma familia; 2) dar aos Es-
tados a incumben'Cia de de.finir o que se eri tende por emprezas in-
dustriaes, enumerando, porém, alguns casos, e determinando que a 
legislação de cada Estado estabeleoeria as linhas de demar-caça:o en-
tre a industria .e commerdo, de um lado, e a agricultur.a de outro; 
3) · n-0s paiz·es a que se refere o art. 405, § 3º, do Tratado de Paz, a 
applicação da Convenção podie'l'ia ser suspensa nas industrias esp_e-
cificadas pelo respectivo Governo, dev.end·o, em todo caso, applicar-sc 
aos estabelecimentos que a lei nacional define como f.abricas; 4) 
reduzir a um anno o prazo snpp1em·entar concedido para a ratifi-
·cação. 

A primeira modificação procurava supprimir a distincção arbi-
traria que, até enfüo, impedia á mulher que trabalhasse ·em fabrica, 
onde houvesse menos de dez pessoas, de ser pr.otegida pela Conven-
ção de Berna. A segunda modificação dava definição mais detalha-
da das empr.eza.s industriaes, pondo-a de accôrdo com as di ~1fi.nições 
adoptadas em outros projectos de C'onvenção. O fim do novo artigo 
prnposto era facilitar a adhesão á Convenção dos paizes até então 
entravados por condições climatedcas especiaie·s, ou por uma orga-
nização industrial pouco desenvolvida. 

Entr.e as emendas rejeitadas pela Commissão, a modificativa do 
art. 2º, qÚe fazia cessar o periodo de repouso nocturn.o ás 6 horas 
•em vez das cinco, suscitou lar1ga discussão. Heconhecendo a fadiga 
resultante para a mulher do começo do trabalho industrial ás .5 horas 
da manhã e levando em conta a resolução da Conferencia Inter-na-
cional do Trabalho Feminino, reclamando a extensão daquelle pe-
ríodo d·e 9 horas da noite ás 6 horas da manhã, a Commissão ten-
deu a principio para a acceitação daquella emenda. Mas os membros 
da Commissão, vind.os de paizes onde se tem geralmente o habito 
de iniciar -0s trabalhos a ruma hora muito ,matinal, fizeram viv·a op-
posição áquella me·dida, fazie·ndo ver que tal mudança da hora 
·actual, emquanto a industria está desor.ganizada em c·onsequencia • 
da guerra e o systen:ia de turmas é de uso geral - nã.o sómente pre-
judicaria sériamente a ·organização industrial, como teria talvez . -0 
resultado de impedir a concessão dos peri-o.dos necessarios ao re-
pouso e á refeição das mulheres ·empregadas em turmas. Em face 
.dessas considerações, a emenda não pudera obter JDaioria de votos. 

Concluía o parecer, exprimi·ndo o modo de vêr de que a ado-
pção do projecto de convençã·o, renov·ando a Convenção de Berna 

"de 1906, constituiria, pela interdicÇão elo .modo mais completo e 
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efficaz do trabalho nocturno das mulheres nas industrias, notavel 
progresso para a pr-otecção da saude das operarias; e, por isso mes-
mo, da saude de seus filhos e da elo conjunt-0 da população de cada 
paiz. 

Submettido a votos na sessão da tarde ele 28 ele Novembro, foi 
acceito o proj0ecto ele Convenção sobre o trab~!lho nocturno das mu-
lheres, com o-unico voto contrario do cleleg.auo sueco AAus. 

vm 
TRABALHO DE MENORES 

101 - Parecer da Commissão - A c01mmissã·o ele trabalho das 
erianças adoptou, em suas linhas geraes, o proj.ecto apresentado 
pela commissáo de organização, -ra7J :•nclo-lhe ligeiras alterações. 
Quanto á idade de admissã o, fixou-a em 14 · annos. Alguns delegados 
operarios haviam pro;posto sua elevação par-a 15 e t'6 annos, mas 
essas propostas foram rejeitadas por grande maioria. A repres·enta-
ção op0eraria, acceitanclo finalmente a idade de 14 annos, quiz dei-
xar claro que assim procedera po1· julgar que essa medida faria 
avançar consideravelmente a re•gularnentaçãü' elos diversos paries, 
dando ainda a entender que ·encaravam tal medida como um passo 
adeante no sentido da a d opção ulterior de um limite elev·ado. 

Em reJ.ação á applicaçã·o das medidas propostas, eram ellas no 
momento limitadas ao trabalho industrial. Varias suggestões haviam 
·sido feitas no sentido de estendei-as ao commercio, á agricultura e 
a todas as outras fórmas ele serviço. A discussã·o dessas propos-
tas deixou cJ.aro que tal extensão não seria acoeHa ele modo geral, 
declarando-se que o assumpto não poderia ser examinado satisfa-
toriamente por aquella conferencia, uma vez que as propostas não 
haviam sido ·estudadas, não tendo nenhum representante d·a agri-
cultura ou outros serviços assistido á Conferencia. Tendo a com-
missão se dividido igualmente ao discutir e·ssa questão, foi afinal 
aceeito por unanimidade o seguinte alvitre: a) que a C-Onvenção se 
limitasse, no momento, ás emprezas industriaes; b) que a Conferen-
cia deveria pronunciar-se em favor da limitação da idade de admis-
sã-0 nos serviços agrarios, commerciaes e outros, remettendo a ques-
tão ao Departamento Internacional do Trabalho, para •r stuclo, afim 

·de ser ella, apresenta.ela no anno pr-0ximo á Conf.erencia Internacio-
nal do Trabalho. Delegados patronaes belg·as, apoiados por seus 
collegas he'spa·nho·es e pelos delegados governamentaes italianos, pro-
puzeraim conceder-se um período ele . transição, durante o qual seria 
p·ermittido empregar as crianças que houvessem terminado sua in-
strucção el-ementar, de accôrdo com a lei da instrucção ele seus · 

~ paizes, entre as idades de 13 e 14 annos. Insistiu-se sobre o facto 
de não s·er possivel acl-0ptar medidas p.ara continuar a instrucção . 
das crianças até a idade de 14 annos, durante o período de favor 
cone·edido pelo projecto de Convenção, antes de 1º de Janeiro de 
1922, especialmente na Italia e na Grecia, onde as crianças váo obri-
gatoriamente á escola, até a idàde ele 12 annos . Propuzernm, por 
seu lado, os delegados operarios adiantar a entrada .em vigor da 
Conferencia de 1º de .Jan-eiro de 1922 parn 1º de .Janeiro de 1921 . 
julgou a Commissão panco pratico adoptar esta ultima data, dP.sde 
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que o Tratado d:e Paz concede doze mezes ao Governo de cada Es-
tado, para submetter o .proj·ecto de Convenção ás autoridades 1egis: 
!ativas . Afinal decidiu .a Commissão, por dez votos contra cin<:o, 
acceitar a primeira daquellas datas, . chamando-se, entretanto, a at-
tençâo do Departamento Internacional do Trabalho para as dif.ficlil-
dades que se apresentassem nos paizes onde ha consideravel diffe-
rença entre a idade de admissão ao trabalho :e aquella em que se 
conc1ue a instrucção das crianças . Decidiu-se ainda pedir ao Depar-
tamento para se pôr em relações com os governos interessados, 
'com o fim de tomar as medidas necessarias quanto á instrucção. 

102 - Discus,são do· parecer e emendas - Esse relatorio foi 
apresntado a plen.ario em 19 d.e Novembro. Após a documentada 
exposição de Sir MA.BCOM DELEVIGNE, foi ligeiramente discutid·a a 
parte do parecer relativa á applicação das medidas propostas para 
a India, approv.ando-se afinal uma emenda da senhorinha BoNDFIELD, 
que fixava .em 12 annos a idade de admissão das crianças em c·ertos · 
trabalhos industriaes naquelle paiz. 

BALDESI propoz que o limite geral da idade fôsse elevado no 
projecto para 1'5 annos, mas essa proposta não logrou acceitação . 
O d elegado grego SoFIANOPOPOULos, expoz o ponto de vista do Go-
verno de seu paiz, onde uma lei de 24 de Janeiro de 1912 regula-
mentára o trabalho das mulheres e menores. As linhas geraes dessa 
regulamentação eram as seguintes: 1) Prohibição do emprego dos 
menores de 12 annos ·e limitação da duração d.e seu trabalho, por 
períodos, entre 12 e 18 annos; 2) concessão de um dia inteiro de 
descanso no domingo e em outros dias d·e festa, além de suspensões 
fixas do dia de trabalho; 3) protecção esp:e·cial da sande e d a inte-
gridade corporal dos menores, até o ponto de prohibir não sómente 
o trabalho nocturno, como o trabalho diurno em certas industrfas, 
;lté determinada idade. 

Ap.provago o projecto em 19 de Novembro, é r:emettido á com-
missão de redacção, e approvado, definitivamente, na sessão da tar-
de de 28 do mesmo mez . 

103 - Traballw noclurno de menores - O par ecer sobre o 
trabalho nocturno dos menores foi apresentado á Conferencia na 
sessão da manhã de 28 de Novembro. Lembrava que essa questão 
fôra estudada p·ela Conferencia Internacional de Berna, de 1913 . 
Recommendara ella a adopção de uma convenção internacional que 
prohibisse o trabalho nocturno ás pessoas menores de 16 a1rnos, com 
algumas excepções; mas a guerra impedira levar avante esse pro-
1ecto. O asslimpto foi ulteriormente examinado pela Com missão de 
or.ganização, a qual, lev.ando ·em co-nta as respostas recebidas a seu 
questionario, sugg:eriu que aquelle limite de idade fôsse elevado de 
16 para 18 annos. Adoptou a Commíssão de trabalho nocturno dos 
menores o projecto elaborado pela Commissão de organização, com 
ligeiras alterações. 

Após minuciosa discussã0, decidiu aquella Commissã·o, por 
un animidade, recommendar que o trabalho nocturno dos adolescen-
tes fôs se interdicto até a idad.e de 18 annos; reconhecia, entretànto 
que, se fôsse adoptado um limite de idade mais elevado, seria pre-
ciso prever excepções para diversas industrias, nas qua.es ha neces-

.sid ad:e de trabalhar dia e noite por turmas successi vas. Essas ex-
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cepções se justificariam, não só pela natureza especial da industria, 
-como p éla nec·essiclade de evitar a perda de materia pri1ma ou de 
combustivel. Nessas industrias, é um haibito qua-si ger al que as 
turmas tomem a sua vez, no trabalho da noite, e onde os jovens tra-
balham com homens aduHos, seria necessario que lhes fôsse permit-
tid-0 trabalharem ao chegar a sua vez com os homens de sua tur ma. 

'As excepções recommendad.as foram estudadas cuidados31Illente, 
co/n :o concurso de conselheir-os technicos, só sendo admitti das ex -

·c·ep Ções para os trabalhos n ecessariamente continuas. Nas indus-
trias exceptuadas não pó-de ser concedida autorização esp ecial se-
não aos serviços necessariam ente conti-nuos. 

No art. 2º acceitou por unanimidaO.e a Commissão a modific a-
·ção das horas de repouso, durante a noite, afim de resolver uma 
difficuldade que .surge em certos casos, quando ·existe o systema de 
duas turmas de oito horas, cada uma . Em certos paizes (na Belgica, 

.por exemplo), onde o intervallo duma hora para a refeição e repouso 

.deve ser concedia, em virtude da lei, durante o periodo de traba-
lho, as duas turmas consecutivas trabalham durante um p eriodo de 

;1 8 horas, periodo mais liongo de uma hora do que o comprehendido 
entre cinco ih oras da manhã e 1 O horas da noite . .Julgou a Com-
missão necessario estabele-cer uma disposição especial para esse 
caso, de modo a evitar a reducção do p eriodo de descanso con-
cedid-o aos operarias . 
. O art. 3° foi modiificado no sentido de limitar a applicação da 
ex cepção aos adolescentes, mai-or-es de 16 annos. Era recornmenda-
do aó D-epartamento Internacional do Trabalho que obtivesse rela-
to rios sobre a applicação desse artigo nos diifferentes paizes e que, 
se fôsse n ecessario, submettesse a questão da r:e-dacção mais precisa 
.desse artigo a um a proxima Conforencia. 

Restabeleceu a Com-missão uma clausula do projecto de Con-
venção d e Berna, de 1'913, ·autorizando a modificação das h oras de 
descan so n-os paizes tropic aes, onde o calor torna necessaria uma 
suspensão do trab alho, ao meio do dia. Nas regiões devastadas. e 
n aqu ellas onde o trabalho foi interrompido durante o longo ' período 
da guerra, ·em consequencia de occupação militar, a prohibição do 
trab alho nocturno p ar a os adolescentes entre 14 e 16 annos ser á 
subme-tti da á decisão d-eifinitiva da Conferencia Internacional do 
Trabalho de 1921 . A entrada em vigor da Convenção era fixada :em 
1 º de .Janeiro de 1922 . A -Commissão não pond e tornar conhec irn,ento 
-d e um a prop-o sta do delgado patronal hespanhol, para recommen--
dar,-se o desenvolvime·nto da instrucção technica, por ser esse as-
sumpto, âpezar de sua relevan cia, estran:ho ao mandato da Commis-
,são, que no momento não possuia os dad-os p ara proceder ao estudo 
,da. materia . 

104 - Votação "do par.e cer- Emendas ~ Esse parecer fo i apr e-
•s·entado á Conferencia; n a sessão d-a manhã de · 28 · el e Novem bro. Só 
lh e for am off.er ecid as t r es emendas, todas acceitas: 1 •, do delegado 
·gov:er n amental da Sueci a-, esclarecendo que a suspensão da proh-ihi-
çiio do trabalho n-o cturno, quando o exigem o Estado ou o interesse 
,_p ublico (texto do proj ecto r eproduzi-nd'o a Convenção de Berna ) 
devia-se dar quando occorressem circumstancias particularmente 

_graves; 2", do del ega d~ governan:ental da Africa do Sul, p rol?o ndo 
que se accr escentasse as derog-açoes d-o art . 3º as p alavras : '· "re-
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uucção do minerio de ouro"; 3", de BALDESI, mandando .supprimir a 
alínea 2" do art. 2º que permittia, quando o trabalho se realizasse ' 
por turmas, que a primeir.a turma começasse o serviç·o ás 4 horas da·. 
manhã e a segunda terminasse ás 10 horas da noite, mantendo-se ·a ' 
segunda parte da mesma alínea, que permitüa o começo do trabalho 
da primeira turma ás 5 horas da manhã, e a conclusão do da segun-
da, ás 11 horas da noite. 

Assinn emen.dado, foi o projecto á Gommissão de H.edacçâo; e, 
na sessão da tarde do mesmo dia 28 de Novembro, definitivamente· 
approvado. 

IX 

TRABALHOS INSALUBRES 

105 - Pare cá da commissão e~pecial ~ A questão dos traba-
lhos insalubres foi estudada pela Gommissão de Organização, numa 
das partes de seu relatorio sobre o trabalho das mulheres e crianças. 
Notava esse relatorio que, se se reconhece que a situação das in-
dustrias perigosas constitue um campo de acção internacional, espe- . 
cialmente no que diz respeito ás muliheres e menores operarios, de-
ve-se adoptar, de preferencia, uma linha de conducta susceiptivel 
àos melhores r·esultad·os, a-o meStmo tempo para a industria e para o 
proprio operario. E' evidente que essa acção tenderá, não a elimi-
nar, de um modo geral e rigoroso, certas cathegorias de trabalha-
dores das industrias e operações perigosas, mas a tornar estas ulti-
mas salubres e fnoffensivas para todo o pes-soal. 

Na sessão de 6 de Novembro ela Conferencia, foi nomeada a 
commissão especial para elaboração dos projectos relativos aos pon-
1os 3º e 4º da ordem do dia: Emrprego cl·as mulheres e d.as crianças 
em trabalhos insalubres. Logo em suas primeiras reuniões, assen-
tou a Co1111missão dous pontos de vista preliminares: 1) A' vista da 
necessidade ele cleifinir exa-ctamente o s•er1tido a dar á palavra "ado-
lescente'", ficava assentado que ella seria empre1gada em r1eiação ás 
pessoas maiores de 14 annos e menores d·e 18 annos; 2) d·ada a 
ausencia de prova s·dentifica suf.fi.ciente duma maior receptividade 
das raparigas em relação aos rapazes, no que concerne á intoxic.a- . 
ção provocada pelos venenos industria·es ou outras doenças pro- ; 
fissionaes, nenhuma distincção cab~a fazer entre os dous sexos, 
quanto ás rn~ didas de protecção a applicar aos a.doJ.escentes .. 

A Commissão confessmi-se embaraçada pela ausencia de defi-
nição dos trabalhos insalubres, designando uma sub-commissão para 
examinar, entre os trabalhos ass:iim geralmente considerad-os, quaes 
os que. cleV:eriam ser previstos no projrecto. Depois ele minucioso 
exame cio assumpto, propoz essa sub-·commissão que a discussão s·e 
limitasse aos p-ontos seguintes: 1) intoxicação pelo chumbo (satur-
nismo); 2), infecção pelo carbunculo; 3) intoxicação pelo oxydo 
de carbono. Esses tres perigos amea.çam igualmente homens, mu-
lheres e crianças na industria e os princípios geraes de exclusão ou. 
limitação elo emprego das mulheres e cl·as c.rianças poderão s·er pra-
iicaimente mantidos para todos os outros trabalhes insalubres. 

Qual seria, pois, o principio geral a ser applicaclo ao trabalho 
das mulheres? .Julgava a Commissão que se deveria prohibir o em-
prego de rn ulheres sómente no caso ele ser possível provar que 
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esse emprego traz consequencias em relação á sua funcção materna .. 
Está provado, sob o ponto de vista medico, que o cl).umbo é o prin-
cipal veneno, senão o unico, que acarreta esse perigo . 

Sendo essa materia da mais alta imp-ortancia e ainda insuffi-
cientemente estudad·a, reprnduzimos, na integra, os tr·echos do pa-
recer relativo a cada um dos principaes pontos alli estudados." Esses 
elementos constituem preciosa documentação para interpretar os 
projectos de resolução e conv,enção adoptados pela Conferencia, com 

. o fim da regulamentaçfo internacional · dos trabalhos insalubrps . 

1'06 - Saturnísmo (mulheres) - Sem que possa ser estabele-
cido, de modo formal, que a mulhe·r tenha maior receptividade que 
o ºhomem, quanto ás intoxicações industriaes, parec·e demonstrado 
pelas estatisticas inglezas que ena é proporcionalmente mais vezes 
attingida. Além disso, o seu pa•pel na conservação e prnpagação da 
especie humana, obriga a to11Uar em relação a ella precauções 
es·peciaes. 

Em consequencia disso, poz-se a Commissão de accôrdo quanto 
á necessidade de estudar desde logo o emprego das rnulh·eres · nas 
In.dustrias e trabalhos que ·expõem á int-oxie·ação (saturnismo) . 
Preoccupou-se ella em primeiro logar com estudar a exclusão even-
lual da mão de obra feminina de certos trabalh-os. Passaram-se suc-
cessivarnente ·em revista a metallurgia do chumbo e seus annexos, 
a fabricação dos sa;es de chrumbo e o emprego desses ultimos pro-
t.luctos. Taes foram as conclusões obtidas: 

1) Suppressão do emprego de mulhereis - A suppressão do ·em-
prego das mulheres é preconizada; a) nos fornos de reducção de 
minerios de zinco e de chumbo; b) nos trabalhos de manipulações, 
preparo, reducção .de cinzas de ohumbo e eliminação da pratica 
contida no chumibo; e) na fusão em massa do chumbo e de bronze; 
d) na fabricação de solda e ligas que c,:ontêm mais de 10 % de chum-
bo; e na fabricação do litargirio, oxydo de chumbo, . do minio, · d,o 
alvaiade, da plombagina, do snlfato de chumbo, chromato . de chum-
bo e silicatos de chumbo; f) em certas operações que comp1~ehen
dem a fabricação ou concerto dos accumufadores electricos notadGt-
rnente a mistura de saes e lubrificação; na limpeza das officinas em 
que as operações acima são executadas. 

Para o fim de evitar as difficu1dades que pudessem provocar .a 
penuria de mão de obra masculina, era a commissão de parecer que 
a prohi1bição de empregar mulheres nos trabalhos acima indicados, 
devia n~cessariamente ser objecto de uma disposição regulamentar, 
mesmo nos paizes que até o presente não tivessem recorrido á mão 
de obra feminina para esse.s trabalhos. 

2) Regulamento do emprego das mulheres - No que toca aos 
trabalhos que tornem necessaria a utilização dos saes de chumbo, 
onde o emprego da mão de obra feminina é permittido, julgava ' a 
cGmmissão que independentemente das presoripções de ordem 
technj.ca, fJes como a ventilação localizada, a limpeza cuidadosa dos 
instrumentos e das officinas, etc ., devia-se impôr a observancia das 
seguintes prescripções: notificação, em todos os casos de intoxica-
ção e pagamento de indemnização ; exame medico periodico do pes-
sial; .estabelecimento de lavatorios, vestiarios, refeitorios, convenien-
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temente installados, 'e utilização de roupas de trabalho especiaes;. 
prahibição de introduzir alimento e bebidas nas officinas. 

A commissão era de parecer que onde se pudess:em substituir 
os saes soluveis de chumbo por saes de nature.za inoffensiva, devcr-
se-hia adaptar regulamentos estrictos, se se continuasse no emprego 
de substancias nocivas. 

Quanto á solubilidade dos saes de chumbo empregados na in-
dustria ceramica, a commissão se declarou satisfeita com a ref.eren-
cia contida nos regulamentos inglez e hollandez sobre a ma~eria. 
:~as outras industrias, propunha a commissão como base de defini-
ção e de limites, nos regulamentos a serem adaptados, a seguinte 

• prescripção : os compostos de cihumbo serão considerados saes so-
luveis se não c·ontiverem mais de 5 % de seu peso, em chumbo me-
tallico soluvel, em uma soluçá-o de base de acido chlorhydrico, a 
0,25 % de acido. 

167 - Satizrnismo (adol1escentes) - No que concerne aos. ado-
lescentes, julgava a commissão qÚe a protecção de que as mulheres 
ileneficiam, nos trabalhos acima enumerados, devia applicar-se aos 
:-idolescentes em razão de sua ignorancia e de seu descuido e da 
necessidade de assegurar-lhe o des·envolvimento physico. Julgava, 
além disso, a comll1lissão que outras exclusões ou regulamentações 
que visçim os adolesc.entes, seria utilmente obj·ecto de estudo ulte-
rior aprofundado, cuj.as conclusões deveriàm ser apresentadas á 
proxirna Conferencia Internacional do Trabalho. 

Para explicar as rçizões dessas propostas, foram apresentados 
aos membros da commissão quadros g,raphicos reproduzindo as ci-
fras · dadas no relatorio da commissão de organização. Em poucas 
palavras, mostravam el1es: a) que em geral nã·o deve haver restric-
c; ao, quanto ao 0mprego das mulher.es, onde se utilizar o chumbo, 
quer sob fórma solida metalli.ca pura, quer sob a fórma de liga (por 
exemplo, solda, imprensa typographica e polimento de latão); b) 
que onde os vapories e o pó são inherentes á natur-eza dos trabalhos 
e não pQ.dem, no estado actual da sciencia, ser sufficientemente con-
trolados, dg_ modo a evitar o risco de perturibações na funcção ute-
rina, devem ser excluídas as mulheres; e) que onde são passagekos 
os vapores e o pó, mas podem ser controlados suf.ficientemente, de 
modo a diminuir o mais possível o perigo particular, podeim as mu-
iheres ser empregadas, sob condição de se ad optarem as necessarias 
precauções. 

A exclusão das mulheres dos trabalhos da primeira categoria é 
consequencia do principio ennunciado; não resulta do facito de que 
actualmente nenhuma mulher esteja empregada praticamente nos 
trabalhos da primeira categoria A, B, C, D e E, em razão do carncter 
penoso desses trabalhos . A adopção do prin cipio póde ir de encon-
tro ao ponto de vista de varios governos e da attitude tomada por 
elles ·-até aqui sobrie essa que,stão, por exem:fllo, pela Franç·a e Ar-
gentiFia, paizes aos quaes o relatorio da Commissão de Organização 
se refere em mais de uma passagem. 

Cumpre lembrar .um çi moção apres•3·ntada por BrnEGARRAY 
(França), pedindo que a Co1mmissã9 s·e occupasse da interdkcão 
do ·emprego do alvaiade na pintura de construccões . A ordem do 
dia da conferencia não o permittia, mas pensava a Commissão que 
d:evia salientar a importancia da . questão, assignalando que certas 
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medidas já foram tomadas em certos paizes e que em outros estão 
sendo estudadas. A Commissão era de parecer que a questão fôsse 
I"emettida ao Departamento Internacional do T1rabalho, para ser 
1-nscripta na ordem do dia da proxima conferencia. 

108 - Mer·curio - A questão da proMbição do empreg-0 do ni-
trato de mercnrio, na fabricação · dos chapéos de f.eltro, é analoga á 
prohibição do 1emprego do alvaiade na pintura de construcções. Ha 
varios annos propunha-se um suic1c·eda·neo para esse veneno indus-. 
trial, a cujos perigosos effeitos são expostos muitas mulheres e ado-
lesoentes, que trabalham na industria dos chapéos de feltro. A Com-' 
missão adoptou por isso a resolução seguinte: 

Considerando que actualmente em FTança parecem coroados de· 
successo os ensaios que procuram supprimir o emprego do nitrato : 
de mercurio no prie·paro de pelles, é a Comanissão de parecer que a 
questão de prohibir o émipirego do mer-curi·o na fabricação dos cha-
péos de feltro seja submettida ao ·Departamento Internacional do 
Trabalho, para ser incluida na ordem do dia da proxima Conferencia 
Internaci-0nal. 

109 - Oxydo de carbono - A producção e emprego do gaz de il- . · 
luminação e outros (gaz pobre, gaz de altos fornos, etc. ) , teve uma 
grande extensão durante estes ultimos annos, para alimentação do5 
motor·es a gaz, aquecimento dos fornos e caldeiras nas usinas, sol· 
dadura e outros fins industriaes. O perigo especial dess·es gazes é o ' 
envenenamento pelo oxydo de cartbono, que neUes s·e encontra, em 
uma proporção variante de . 10 a 30 %; ora, ha perigo para o opera-
rio desde que r-espire ar contendo 0,25 % de gaz . Por proposta do 
Dr . GILBERT (Belgica ), adoptou a Commissão a resoluçwo seguinte: 

Considerando que o oxy.do ele carbono é o veneno mais 
geralmente espalhado na industria, e que seus perigos , 
.a.ugrnentam diari amente em cons·equencia do emprego, de 
mais a mais fr equente, dos motores a gaz pobne·, decide a 
Cornmissão incluir na ordem elo cli.a da proxima Conferen-
c,ia o estudo elos perigos r esultantes deste gaz toxico, dos 
symptomas (agudos e chronicos) de enYenenairnento e dos . 
meios de preservar os trabalhadores. 

Pensou a Commissão, além disso, que podia exprimir certa1j 
considerações, de ordem gieTal, sobr-e as questões suj-eitas a seu es-
tudo. E'. assim que adaptou a resolução seguinte: 

Deve-se convidar o D~partame11to foternacional do 
Trabalho a organizar uma lista dos pdncipaes trabalho.; 
considerados como insalubres. A Commissão é ele pate-
cer, em presença das r ecommenclações publicadas no t e-
latorio da Commissão de Organização, relativas ao em-
prego das mulheres e c·rianças n-os trabalhos insalubres, e 
em razã·o elo caracter medico ela questão. que se deve 
crear no Departamento Internacional do Trabalho, uma 
secção medica, posta em constante contacto com os servi~ 
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ços medkos d<i.s administrações encarregadas nos dif·fo-
rentes paizes de assegurar a applicação das leis regula-
m entadoras do trabalho. 

Tomando em consideração o desej:o formal de todos os sem; 
membros, foi a Commissão de parecer ·que a Commissão Internacional 
do trabalho convidasse os governos que até então não possuíam 
·Organizações medicas desse genero, a .instituir um serviço especial-
mente encarr·egado de proteger a sande dos trabalhadores, aiém da 
organização eMicaz da ins·pecção do trabalho. Dev·e-se insistir no 
facto de que o segundo paragrapho da resolução acima era a espon-
tanea expr·essão ·da bpinião dos repres•entantes operarias e patro-
11aes, não emanando a proposta dos representantes governa-
'nentaes. , 

Emfím, adoptou a Commissão a resolução que renovava e exten-
'Ua a proposta já feita sobre o saturnismo, tendente á notificação 
ímtnedi ata de todos os casos qe molestia e ao pagamento d ·~ uma 
indemnização. 

A . üommissão dos Trahalhos ·Insalubres, lamentand·o 
não ter po.dido tratar de todos os casos que ·correspondem 
a essa definiçã.o, manifesta a esperança de que será insti-
tuido um serviço de inspecção medica em todos os paizes, 
-com a missão de salvaguardar a sande dos trabalhadores; 
exprime, igualmente, o voto de que a incapacidade do tra-
balho, resultante de doenças pro.fissionaes, dê direito a 
uma indemnizaçã.o p elo mesmo titulo que a incapacidade 
provocada pefos acddentes do trahalho •e ·que todos os casos 
de doença p rofissional sej•am obri•gatoriamente declarados 
pelos medicos. 

Todas as resoluções pr.opostas estavam de accôrdo com a re-
commendação expr·essa no neiJatorio da Commissão de Organização, 
quande suggeria "que se prescrevesse ao Departamento Internacio-
nal d'o Trabalho a continuação de seu inquerito sobre a materia, 
desde qlie elle interessa a todos os . trabalhadores, homens e mulheres, 
·e o preparo de um relat<ffio e de projectos de recommendações 
para a proxima conferencia e para aquellas que se lhe s·eguissem". 

11ó - Carbunculo - Restava um ponto, sobre o qual pensava 
a Commíssão poder pedir á Con~erencia um procedimento mais di-
recto, por .meio de um p·roj1ecto de ·convenção internacional, con-

- f.orme o processo indicado no art . 405 do Tratado de Paz . Trata-
va-se da desinfecção da lã, como meio de protecção conh'a o car-
bunculo. A Commissão adoptou sobre esse assumpto a seguinte re-
solução: 

Consid·erando que o carbunculo é uma molestia uni-
versalmente espalhada entre certas especies animaes ; e que 
os trabalhadores ao manipularem a lã, as crinas, as sêdas 
e as pelles dos animaie•s, que são mortos pelo· carbunculo, 
nas regiões longínquas, pod·em contrahir , algumas vezes 
essa doença; e que é urgente que uma acção internacional 
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,. intervenha, ·Como meio unico c1~ impedir a .transmissão 
dessa doença dos animaes ao homem; 

Conside·rando por outr o lado estar verirficado que a 
desinfecçao das lãs que contêm esporos carbunculosos é 
actualmente real'izavel; 

P1ed·e a Commissâo á Conferencia Internacional que 
intervenha po1· meio de uma . Conv.enção para que a des-
infecçao das lãs, provenientes de paiz·es reconhecidos e .orno 
particularmente éiontamina•do·s, seja effieictuada antes da 
expedição ou, se isso não fôr possivel, no porto de de:;-
embarque. 

No que conce·rne á crina de cavallo, empregada na:; 
fabricas de 1e·scovas, a desinfecção na chegada, se bem que 
menos satisfatoria que no l:ogar d.e origem, é ell'tretanto 
possivel e deve ser imposta. Para a crina que deve ser vir, 
quer para tecidos, quer para ·conf1ecção di'j colchões, assim 
com para manipulação de pelles de toda espede, a Com-
missão manifesta a esperança de que trabalhos semelhantes 
aos da commissão ministerial britannica conduzam em breve 
prazo a uma solução satisfatoria da questão. Nessa espe-
·rança, recommenda a Commissão, com instancia, aos paizes 
inter:e•ssa·dos a applicação de mêdidas preventivas de or-
dem médica, que podem ter como effeito attenuar notavel-
mente a mortalidade resultante da inf.ecçã·o carbunculosa. 

111' - V·otação do parecer - O relatorio da Commissão dos 
trabaH10s insalubres foi apnesen tado pelo seu Presidente LEGGE, na 
sessão de 19 de Novembro. Quasi nenhuma discussão suscitou. Ape-
nas MIALL apresentou uma emenda determinando que uma commissão 
consultiva fôsse c"i·eada, composta de delegados governamentaes, pa-
tronaes e operarios, e nomeada com urgencia, para seguir os tra-
balhos de hygiene do Depa'l'tamento Interna'Cional. do Trabalho. 
Na se:,são do dia s·eguinte. 20 de No'Vembro, foram approvados o 
projecto da Commissã.o e a emenda, sendo remettidos á Commissão 
de Re·dacção . Na sessão de 28 do mesmo mez foram todos os proje-
ctos de convenção e resolwção, sobt1e trabalhos insalubres, definiti-
vamente approvados pela Conferencia . 

X 

CONCLUSÃO 

. 112 - A obra da confere'ncla ~ E' cedo ainda para se Julgàr 
a obra da Conferencia de Washington. Só o tempo nos poderá di-
zer se foi sincera a iniciativa do Tratado de Paz, quanto á Organiza-
ção Internacional do Trabalho. E', porém, de justiça, reconhecer, 
desde já, que essa instituição tem . disposto dos elementos necessa-
rios ao desempenho da importantíssima tarda de que está incumbida, 
contando com o apoio decidido dos principaes p:aizes industriaes . 

Aquella ·Organização Internacional é, até agora, a instituição poli-
Uca mais universalizada, já podendo off.erecer resultados positivos 

. de ,seu funccionamento . . AcompanháJmos nos capítulos anterior·2s os 
lrabaJ.hos da primei·ra reunião de sua conferencia geral, e vimos que 
as partes interessadas nas questões do trabalho resolveram, por 
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um largo ·entendimento, os diversos pontos de sua ordem do dia, 
IJreparando e adaptando varias projectos de co11venção e recommen• 
dação. A Conlferencia perdeu de todo o aspecto diplomatico, assu-
mindo . o verdadeiro papel de um parlamento do trabalho, em que os 
votos eram contados por cabeça. Sua composição fazia receiar 
duas ordens de difficuJ.dades: em p-riimeiro logar, que a opposição 
de mal ·comprehendidos intene·sses entre patrões e operarios, levass·e 
:1 discussão a um tom irritante, tornando impossivel qualquer · acc.Jr:.. 
do, o que esteve a acontecer em certo momento da discussã9 do 
principio das oito horas do trabalho diario. Mas, a intervenção. me'-
<liadora dos d elegados gov-ernamentaes se fez logo sentir, inspiran-
do-se no desejo de garantir os interesses geraes de cada ·paiz; -e 
Jogo conseguiu r·estibelecer a harmonia, dando ganho de causa aos 
operarios. 

A outra' difficuldade proviria da div1e•rsidade de condições eco~ 
nomicas e ele interesses entre paizes europeus e americanos, mani-
festada na dis·cussão de varios deta1hes dos problemas estudados e 
que ficou JJ.em evidenciada p elos incidentes a que deu logar a for-
mação do Conselh0 de Administração do Departamento do Trabá~ 
lho. Do~ seus 24 membros, vinte representam paizes europeus, e s.ó 
uni, o representante argentino, foi escolhido dos paizes sul-america! 
nos. Os protestos das delegações dos pai'zes não europeus concreti" 
zaram-se na moção GEMILL, assim redigida: 

"Que 1esta Conferencia exprima sua desapprovação 
quanto á composição do Cons-elho de Administração dei 
Denartamento Internacional do Trabalho, pelo facto de se-
rem n ada menos de 20 membros, dos 24 que compõean esse 
organismo, repres•e·ntantes dos p·aizes europeus. " 

Es.!>d moção, submettida a votos, foi, após acalora da discussão; 
approva-da nominalmente, no dia do en cerramento dos trabalhos, 
por 44 votos contra 34. E' de prever que esse gern::ien de resenti-
mentos permaneça e que a questão volte a ser examinada em outras 
reuniões da Conferencia, especialmente quando se tratar da renova; 
ção daquelle Conselho, cujo mandato é d.e tres annos. 

113 - Ordem do dia da pro xi ma Conferencia - Antes de~ ser 
organizada a ordem do dia para a proxima reunião da Conferencia, 
foram propostas medidas cap::izes <;Je assegurar a execução das 
Convenções e Resoluçõ"s acceitas nessa primeira reunião. Nesse 
intuito, sugµeriu LAZARD, em no 1ne da Commissão de Hedacção, 
l"mittisse a Conferencia o voto de aue "as prescripçõe1s insertas nos 
projectos de conv.enção por .eJJa a-doptados. fôssem appJi.cadas na 
legislação de todos os paires industriaes. Para esse fim, convidava 
o Conselho de Administração elo Departamento Internacional do "Tra--
balho a comrnunicar o texto elos mesmos projectos de convenção 
a todos os Estados que não fizessem parte da Organização Interna-
cional do Trabalho, e a exami nar quaes os meios mais e.fficazes a 
empregar para l evar esses Estados a pôr sua legislação interna em 
harmonia com as ditas p rescripções." Approvacl::i essa moção. pro-. 
poz FoNTAINE, em nome elo Conselho de Adm inistração, o seguinte 
voto: "Con_siderando que o Tratado de Paz não está ainda r atificado; 
a Conferencia Internacional do Trabalho dá .todos os podenes ao' 
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Conselho de Administração para tomar as medidas necessarias á 
ilffectivaçã-0 d~ sua'~ · ~esoluç.ões;\ p0r consequeneia, mo. n;.omer~.t0 eh1 
q1u.e 1ella se adia, deixa o cl!lldado ao C0nseJ.ho de Adm1111straçao de 
convocal-a de novo, ou de declarar a sessão encerrada, quando fôr 
opportuno. " Esse vote foi · tambem approvado. 

A organização da ordem do dia da proxima reunião foi lai,ga-
mente discu.tida. FoNTAINE era de parecer que seria melhor inscre-
ver sómente dous ou tres assumptos, deixando ao Conselho de Admi-
nistração o cu.idad.o de ' complietal-a com outras questões, qll!e se 
lhe afigurassem de fa.cil solução. Havia, em primeiro logar, a ques-
.tão de · uma conferencia especial, relativa ao trabalho marítimo, as-
sumpto já resolvido na convenção das 8 horas . Outro assumpto dos 
mais importantes dizia r1e·speito ás condições dos trabalhos agdco-
las. P.ar.ecia impo.ssive•l deixar de incluir essa materia, mesmo por-
.que a Conferencia de Legislação Internacional do Tra1baÍho, de Paris, 
ligara uma importancia toda particular ás questões agricolas e 
t'ôra por causa dess·es problemas que se haviam dado dous delegados 
a cada governo. A teroeira questão, que não podia ser es.quecida, . 
era a revisão dos estatutos da Organização Internacional do Traba-
lho, no que dizia respeito á composição do Conselho de Administra-
ção. Cumrpria assegur ar uma composição mais harmonica ,e equita-
tiva, levando em canta todas os eiementos que influ,em nesse pro-
blema. Seria prudente não entrar no exame de outros assumptos, 
entregando-os ao estudo do Conselho de Administração, que exami- · 
naria a possibilidade de serem elles incluidos na prqxüna ordem 
do dia 

Outras suggestões f.oram ainda apresentadas. Lembrou o de-
legado hespanhol, SALA, o problema do ensino technico, condição 
indispensavel para melhora da situação dos trabalhadores. O de-
legado italiano, D1 PALMA CASTIGLIONE, propoz que ··se submettesse á 
Conferencia de 1920, um proj-ecto de conv·enção internacional para 
protecçã·o dos assalariados· agrieolas. Outro d·eleg.ado italiano, o 
Barão MAYOR DES PLANCHES, suggeriu que se inscrevessem naquena 
urdem do dia as seguintes questões: a) concordancia a estabelecer 
entre as J.eis relativas á suppressão do trabalho das crianças e as re-
lativas á obrigação >escolar; b) limitação das horas de trabalho dos 

· menores operados dos· dous sexos. com o fim do desenvolvimento de 
~ua instrucçã.o geral e profissional. 

O delegado norueguez, CASTBERG, propoz a inclusão do princi-· 
pio das 8 horas, a ser applicado nas industrias cuja natur·eza exige 
serviço continuo por m efo de turmas successivas . CRAWFORD, delega-
do sul-africano, procurou cqnciliar essas orientações, propondo a 
seguinte moção: "De accôrdo com a decisão da Conferencia. duas 
questões ser_?o inscriptas na ordem do dia da proxima sessão: t •, 
regulamento da composição do Conselho de Administração, ,~· 2ª .. tra-
ballros agrieolas. Competirá a0 Conselho de Administração deter-
l)Ilinar as outras questões "que deverão figurar na ordem do dia dessa 
sessão. " Po•sta a votos esta ultima moção, teV'e 42 votos a favor e 
14 contra . O regimento exigia; para as propostas de inclusã0 · d.e 
materias !'la ordem do dia, a . aporov·acã•o por dous terços dos mem-
bros da conferencia. o que não fôra obtido. 

' Salvou a ,situação o delegado canadense MooRE. propondo que 
se deixasse a 01iganização da ordem fio dia ao Conselho, o qual pro-
cederia d·o mesmo modo que a Commissão de Organização, ao 
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preparar .os traibalhos daqueUa primeira reümao. Cada grup_o ei;i-
v.iaria suas propostas e rewluções ao Conselho, que as examinaria 
devidamente, :e·1aborando es par·eceres preliminares sobre as ques-
1.ões. a serem submetti..das á Co.nferencia. Essa /proposta podi·a ser 
votada com c;rualquer nu.mero, desde que não indicava nenhuma mar 
teria especial para a ord:1m do dia, e foi acceita . Foi a ultima reso-
lução âa Conferencia de Washington. 

114 - Departamento Internacional do Traballw - O Coiiselho 
àe Administração do Departame·nto Internacional do Trabalho, rea-
li:/;o.u, depois da Conferencia de Washington, quatro seiisões ;. a. pr'i-
meira, ainda em Novembro de 1919, em Washington; e a~ restantes, 
successivamente, em Janeiro (P·aris), Março (Londr·es) e Junho (Ge-
nova) do anno corrente. T•endo a seu cargo a organizarrão e admi-
nistração das questões internacionaes do trabalho, já empr.ehendeu 
o exame de problemas geraes, como o inquerito sobre a situação 
russa e sobre a producção nos diversos pai:z:es . Cumpr:e~lhe, a1ém 
disso, organizar a ordem do dia das reuniões da conferencia, pre-
parando . os pareceres prel_iminares e tomar as medi:das necessaria·s 
para :ex•ecução das convenções nos diversos paizes . 

O espirita que anima o Conselho, diz um commentador do Le 
Correspondant, tem-se revelado prnpenso á conciliação. No ·começo, 

, . os representantes patronaes mosh·aram uma certa reS:erva e pare-
ciam desinteres'sar-se das questões aborda.das; mas, pouco a pouco, 
comprehenderam que era, ao contrario, de seu interesse, collabora-
rem naquellas tentativàs e foi o proprio grupo patronal que, mi. ses-
são de Genova, solicitou d0 Departamento Internacio·nal que pro-
·cede.sse a um estudo g•eral da producção, quanto ás condições d~ 
trabalho. Essa proposta a'Presentad a por ALBF.RT0 PrnELLI, represen-
tante da Italia, exprime bem a orientação dos membros do Con-
selho. · 

Mas, o Departamento Internacional é o orgão permanente e cen-
tral dessa instituição . Dirigido por ALBERTO THOMAS, tem sua séde, 
;!0m a Liga das Nações, em Genebra. Para avaliar a complexidade 
de seus serviç-os, ibasta attender para os seguintes deta1hes: elle 
emprega mais de cem ftmccionarios; mantém uma repartição diplo-
matica, encarregada - das relações com os governos, fiscalização das 
ratificações - das convenções, da convocação das conferencias, ·etc . ; 
varias se·cções technicas, encJa.rregadas do estudo das questõe~ ins-
r:riptas na ordem do dia da!i conferencias, como as secções esp:é-
ciaes do desemprego, questões maritimas, questões agrícolas, nego-
cios da Russia, etc . ; coordenação de dados e informaçõ12s sobre 
todos os problemas operarias, que poss·am vir,' um clia, a ser estu-
(fados pela Conferencia. como o movimento cooperativo, seguros 
sociaes, etc. "Mas, ainda não é tud0. Nã·0 basta seguir os proble-
rirns, · cumpr·e ainda acompanhar as agitações sociaes, todos os mo-
vimentos, toifas as r eivindicações crue apparecem nos diversos paizes, 
estar ao edITente, não sómente dos problemas que se apresentam, 
mas do modo por que s·e apresentam e são resolvidos; é preciso for-
inar sobre todas as questões sociaes uma ab1mdante documentação 
scientifi ca, até agora inexistente . Mas não basta constituir essa 
·Jocumentação, é ]j}reciso esp,alhal-a, pôl-a ao alcance dos homens que 
porlem s·ervir-se del!ia ou das organiza~ões que della têm necessi-
dane. E' preciso procurar pelo c0,nhecimemfo exacto das eousas, 
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acalm~r as pa1xoes; provar a um paiz, ·que o ignora, que µma refor-
·ma ousada é uma reforma possivel, uma vez que já é applicada · em 
outros paizes; mostrar aos operarias desorientados que suas reivin-
dicações, Já experimentadas em outro terr·eno. conduziram ao insuc-
cesso, e, ás vezes, a accidentes. Foi por isso que se constituiu, no 
·Departamento Inteimadonal do Trabalho; uma secção de informa-
ções, encarregada de colher todos os dados passiveis sobre o movi-
mento social dos diversos paizes. Essa obra pó de parecer f.ormida-
•vel por sua amplitude, mas não poderiam ser exaggera·das suas 
consequencias uteis, quando chegar a produzir todos os seus resul-
tados. " AléII\ de uma série de publicações sobre as questões do tra-
balho, entr.e as quaes as actas da~ Conferencias, deverá o Departa-
·mento publicar uma revista sobre as questões do tl'ahalho, a qual, em 
pouco, será inestiimavel documentação para os estudiosos dessa 
ma teria. 

115 - Conferencia de Genova - A segunda r1eu111ao da Confe-
rencia se realizou em Ge11Qva, de 15 de Junho a 10 de Julho do cor-
·rente anno, para o fim especial de estudar a condição do trabalho 
maritimo. Fiz·2ram-se nella representar 27 paizes, adaptando-se pro-
'jcctos de · co]Jvenção concernentes ao desemprego e á organização de · 
agencias de collocação, ao segur.o contra o desemprego resultante 
·da p : rda da embarcação, e á prohibição do trabal.hÕ das crianças 
.na marinha; bem como diversas re·commendações corn:ernentes á·, 
-regulamentação do trabalho na navegação interior. á creação d.e um 
codigo maritimo inte.rnacional, fundado nas codific·ações nacionaes, 
etc. Só em um ponto a Conferencia não conseguiu o resultado que 
.se esperava: a a•cceit~çáo do prindpio das oito horas para o trabalho 
marítimo, obtendo o proj·ecto 48 votos, a favor e 25 e.entra. Sendo ne-
.cessarios dous terços para approvação dos proje.ctos de convenção, 
não passou aquella medida nessa reunião especial da Conferencia. 
-Mas, a questão voltará necessariamente á ordem do dia das proxi-
.mas reuniões. Em todo caso, "mIJ.a maioria que sem ser de dous 
terços, delles estev· ~ bem perto, reconheceu que o dia de oito horas 
era applicavel á marinha; que lhe devia ser applicado; e, que ne-
·nhuma objecção techrii.ca nem moral a isso se oppunha, de mudo 
-irl'emovivel. Essas solemnes declarações' não poderão deixar de dar 
aos marinheiros urna força consideravel em suas reivindicações e 
_quasi não ha duvida que obterão por outros meios o que a Confe-
-r:encia de Genova não lhes poude dar." 

116 - O futuro do direito inter.nacional operaria - A primeira 
·Conferencia Internacional do Trabalho ado,ptou seis projectos de 
convenção. O primeiro limita em oito horas por dia e em 48 horas 
·por semana o trabalho industrial. O segundo procura prevenir o 
·desernpr:ego e remediar sua·s consequencia.s, pela organiz·ação de 
.>1gencias officiaes de collocação gratuita. A' protecção da mulher; 
.quanto ao trabalho noelurno e á maternidade, são dedicados ·Çlous 
-pro.iectos de convenção. Um outro pro.i·ecto prohibe o trabalho dos 
menores de 14 annos ·e o tr·abalho nocturno dos adolescentes meno-
res de 18 annos. Além desses pro.iedos. votou a Conferencia urna 
:;frie de projectos de recommendação sobre o deseu11pr 2go, protecção 
das mulheres e elos adolescentes contra o saturnismo e sobre ·a ex-

.tensão e applicação das convenções internacionaes de Berna. 
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Os diversos Estados têm o praz.o de um annu p·ara submetterem 
a seus parlamentos ou congressos legislativos esses projectos de con-
venção e recommendação, compromisso de que se procuraram des~ 
obrigar quasi todos os paizes. Na França, foram apresentados seis 
projectos de Iei, em 29 de Abril deste anno, autorizando o. Governo 
a ratificar as convenções de Washington; na Be1gica, um proj·ecto de 
lei autoriza igualmente essa ratificação; na. Inglaterra, desde 4 de 
Maio~ apresentou o Gov·erno ao parlamento projecto com esse obje-
ctivo; e nos demais paizes a questão está em via de soluç-ão de-
finitiva . 

Realiza-se, por essa fór·ma, o sonho dos que, durante um seculo, 
se esforçaram por demonstrar a oonveniencia e opportunidade da 
legislação internacional do trabalho. As convenções de Washington, 
depois de ratificadas pelos diversos Estados, membros da Liga das 
Nações e da Organização do Trabalho, ser.ão v·erdadeiras leis inter-
nacionaes, prnvidas dos meios de sancção, tão efficazes quanto per-
mittem as actuae·s rel ações de ordem mo.ral, juridica .e economka 
entre os povos civilizados. D·esse nucleo de m edidas protectoras da 
situação dos trabalhadores, qualquer que seja o seu paiz de origem 
ou aquelle em que empreguem sua actividade, ha de des·envolver-se 
um conjuncto de r egras internacionaes, inspiradas nos mais altos 
p.rincipios . de justiça, capazes de concili ar, na medida das possibili-
dades humanas, os int•eresses economkos com os in.flexiveis e eter-
nos proceitos da moral. 

Podemos ter fé na ex·pansão ·e efficacia desse novo ramo do ve-
lho tron co do direito das gentes, tão joven, quanto ousado em suas 
aspirações;, o direito internacional operaria. El1e · corresponde a 
uma notavel transiform ação das consciencias: os ESTADOS COMEÇAM A 
C OMPREHENDER E A DEVIDAMENTE APRECI AR OS SEUS DEVERES, DE ORDEM 
1'ACIONAL E I N TE RNA CIONAL, PARA COM OS OP ERARIOS. · 

ANNExos · 

P.ROJtE1CTüS D~ CONVENÇÃO 

PROJECTO N . 663, DE 1920 

Approva as conclusões dos pr•o}ectos de convenção, para os fins 
previstos no art. 4015 do Tratado de Versailles 

Art. 1.º São approvados. _para os fins previstos no artigo 405 do 
Tratado· de Versalhes, de 2.S de Junho · de 1919, as conclusões dos 
p!'ojectos de convenção, adeante r:eproduzi.das, adoptadas p ela Con~ 
fcrencia Internacional do Trabalho, reunid.a em ·washington, de 29 
de Outubro a 29 de Nov·embro do m esmo anno, na qual tomou parte 
o Bra-sil, na .. qualidade de membro da: Organização Internacional do 
T rabalho . · 

Art. · 2.º Revogam-se .as· dísposiç·ões em ·contrario . 
Sala das Sessões, 6 de Dezembr·o de 1920. - Andrade Bezerro.. 
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PRO J E CTOS DE CONVE NÇÃO A QUE SE REFERE O PROJECTO ACIMA: 

Projecto de convenção limitando o trabalho nas ind1~strias a oito 
horas por dia e a quarenta e oito horas . por semana 

A Conferencia Geral da Organização Internacion,al do Trabalho 
da Liga das Nações, convocada em Washington pelo Governo dos 
Estados Unidos da America do Norte, em 29 d·e Outubro de 1919; 

Depois de t er decidido adoptar diversas proposições relativas á 
applicação do principio do. dia de oito horas ou da semana de qua-
renta e oito horas, objecto da primeira parte da ord.em do dia da 
sessão da Conferencia de Washington; e . 

Depois de t er de.c;idido que es•sas proposições fôssem · r·edigidas 
em fórma de um proj·ecto de Convenção internacional; 

Adapta o seguinte proj.ecto de coHv·enção, a ser ratificado pelos. 
membros da Organização Internacional do Trabalho, de accôrdo com 
as disposições da parte relativa ao Tratado de Versailles, de 28 de 
Junho de 1919, e do Tratado de Saint-Germain, de 10 de Setembr<> 
cle 1919 . 

Artigo 1º 

Para os fins da presente Convenção, são es·p ecialmente compre· 
hendidos entre os estabeJ.ecimentos industriaes: 

a) as minas, pedreiras e industrias extradivas de qualquer na-
tureza; 

b) as industrias em que .os productos são m anufacturados, mo-
dificados, limJJados, separados, decorad·os, aperfeiçoados, pr.epara-
dos para venda; ou nas qua.es as ma terias so,f.frem qua.Jqu·er transfor-
mação, inclusive a construcção de navios, as industrias de demoli-
ção de material, b em como a producção, transformação e transmis-
são de força motriz, em· geral, e de eledrkidade, 

e) a construcção,. recopstrucção, conservação, reparaçã.o, modi-
ficação ou de1úolição de pred·ios e ediücios, estradas de ferro , tram-
way.s, portos, d0cas, cáes, ·embarcadouros, canaes, installaçóes p ara 
navegação interior, estradas, tunneis, pontes, viaductos, esgotos, col-
lectores, esgotos communs, poç-os, installações t elegraphicas ou tele-
phonicas, installações electricas, usinas d e gaz, distribuição d'agua, 
ou outros trabalhos de construcção, assim corno trabalhos de pre-
paro e fundação, precedentes aos trabalhos acima enumerados; 

d) o transporte de p essoas ou de mercadorias por ·estrada, es-
trada de ferro ou por agua, por via m aritima ou fluvial, inclusive a 
guarda de mercador.ias nas docas, cáes, desembarcadouros, entrepo~
los, com excepção do carreto á mão. 

As pl.'escripções relativas ao transporte por mar ou por agua 
~n.terior, serão fix a·das por uma Cornferencia especial sobre o tra-
balho marítimo e fluvial . 

Em ·cada p aiz, a autorid ade comp etente determinará a linha · 
diviS-Oria entre a industria, de um lado, e o commercio e a agricul-
tura, d e outro .. 

Artigo 2º 

Em todos 'Os estabelecimentos industriaes. Jh tblicos ou 
das, ou em suas dependencias, qualquer que seja a natureza 

pl.'Íva-
dellcs, 

/ 
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com excepçã·o dos · em que são unicos empregados os membros de 
uma mesma familia, a duração do trabalho do pessoal não poderá 
ex·r-eder de oito horas por dia e quarenta e oito horas por semana, 
:.alvo as excepções seguintes: 

a) As disp.osições d-a presente Conv·enção não são applicaveis· 
ás pessoas que occupam lagares de vigilancia, direcção ou de con-
fiança; 

b) Quando, em virtude de uma lei OU em COnsequencia do US0: 
o ude convenções entre as organizações patronaes .e operaria!t (ou, 
Ba falta de taes organizações, entre os representantes dos patrões e 
dos operarias), a duração do trabalho, em um ou mais dias da s e-, 
mana, é inferior a oito horas, um acto da autoridade competente ou 
uma convenção ·entre as organizações ou represe11tantes supramen-
cionados dos interessados, póde autorizar o ex·cesso do limite das 
oito horas, nos outros dias/ -da semana . O exces·so previsto no pre-
sente paragrapho em hypothese alguma poderá ultrapassar de uma 
hora por dia. . 

e) Quando os trabalhos se effectuam por turmas, a duração -do 
trabalho; póde ser prolongada a1'ém d.e oito horas por dia e de qua-
renta e oito horas por semana, sob condição de que a média das 
horas de trabalho, calculada em um periodo de tres semanas ou 
menos, não ultrapasse oito por dia e quarenta e oito por semana. 

Artigo 3º 

O limite · das horas de trabalho previsto no art. 2º poder.á ser 
excedido em caso de accidente sobrevindo ou 'imminente ou em case> 
de trabalhos de urgencia a ser·em e.ffectuados nos machinismos ou. 
apparelhos, ou· em caso de força maior, mas unicamente na medida 
necessaria a .. evi_tar que um damno sério seja causado á marcha nor-
mal do estabelecimento . 

Artigo 4º 

O limite das horas de trabalho previsto no artigo 2º, poderá ser 
excedido nos serviços cuj-o funccio·namento conlinuo deve, em r·azão 
da pronria natureza do trabalho, ' s·er assegurado por turrnas successi-
vas, sob condição de que as horas de trabalho não excedam em média 
tle cincoenta e seis por semana. Esse regimen não affectará os des-
cansos assegurados aos trabalhadores p elas leis nacióllaes, em com-
pensação do seu dia de repouso h ebdoimadario. · 

Artigo 5º 

Nos casos excepcion aes em que os limites fixados no artigo 2º 
for em reconhecidos inapplicaveis, e sórnente nesses casos, conven-
ções entre organizações operarias e patronaes poderão estab el ~cer, 
por um periO'do mais longo, a tahella r~guladora da duração diar1a 
tlo trabalho, se o Governo, avisado dessas convenções, lhes cl ér força 
de regulamento administrativo. 

A duração rné·dia do tr;:ibalho, calculada pelo numero de semana~ 
detePminfldo na tatbella, não poderá, em caso algum, ·exceder de qua-
reHta e oito horas por semana. · 
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Artigo 6º 

Regulamentos da aútoridade publica determinarão, por industria 
ou profissão : 

a) as derogações p.ermanentes que tenham de ser admitUdas 
para os trabalhos preparatorios ou complementares.. que devem ser 
necessariamente ex•ecutados fóra do limite designado para o traba-
lho geral do estabeledmento, ou por certas categorias de pessoas, 
i:ujo trabalho é especialmente intermittente; 

b) as derogações temporarias que tenham de ser admittidas 
]'>ara permittir ás em.prezas fazer.em face aos accrescimos de traba-
lho extraordinarios. 

Esses regulamentos devem ser baixados após consulta ás orga-
nizações patronaes e operarias inter.:ssridas, onde ellas existam. 
D.eterminarão o numero maximo de horas supplementares que podem 
ser autorizadas em cada caso. 

A tax·a d-o sal::.."rio para essas horas supplementares será majorada 
de · 25 por cento, pelo menos, em relação ao salario normal. 

Artigo 7º 

Cada Governo communicará á Junta Internacional do Trabalho: 
a) uma lista dos b·abalhos classificados como de funcciona-

mento necessariamente continuo, no sentido d-o art. 4º; 
b) informações completas sobre a execução dos accôrdos pre-

yistos no art. 5º; 
e) informações completas sobre as disposições regulamentares, 

tomadas em virtndé do art. 6º e de sua .applicação. . 
O Departamento Internacional do Trabalho apresentará todos 

os annos um rel.atorio, sobre o assumpto, á Conif.erencia Geral da 
Organização do Trabalho. 
I' 

Artigo 8° 

, Para o fim de facilitar a applicação das disposições da presente 
Convenção, cada patrão deverá: 

a) fazer conhecidas, por meio de avisos oppostos de modo vi-
sivel em seu estaJh.eledmento ou em qualquer outro logar convenien-
te, ou por qual1quer outró modo approvado peJ.o Govern·o, as horas 
de começo e fim do trabalho, ou, no. caso de ser trabalho realizado 
por turmas, as hor.as erm que começa e acaba o turno de cada uma 
d·ellas. As horas serão fixadas de mbd0 a não serem excedidos os 
limites previstos na presente Conv·ençã·o; e, uma vez notificadas, 
não poderão ser modificadas, senão segundo a fórma de aviso appro-
vado pelo Governo; 

b) tornar conheci.dos, pelo mesmo modo, os repousos conce.di-
dos no curso do trabalho, e considerados como excluídos das h-oi:as. 
de trabalho; 

e) inscrever em um registro, segundo a fórma approvada· pela 
legishição de cada paiz ou em regulamento da autoridade competen'-
te, todas as hor.as supp1e1mentares-· effectuadas em virtude dos ar-
tigos 3º e 6° da presente Convenção. Será tido como illegal o facto 
Lle empregar uma pessoa fóra das horas fixadas em virtude do pa• 
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ragrapho -' a); ou durante as horas fixadas em virtude do para-
grapho b) . · 

Artigo 9º 

A applkação da presente Convençào ao Japão comportará as 
!nodificaçóes e condiçoes seguintes: 

a) Serão considerados "estabelecimentos industriaes'', 'princi-
palmente: 

üs estabelecimentos enumeradós no paragrapho a) do art. 1 º; 
Os estabelecimentos enumerados no paragrapbo b) cio art . 1 º, 

-se üccuparem pelo menos dez pessoas; 
Os estaheiecimentos enumerados no paragrapho e)' do artigo 1", 

desde que estejam comprehendidos na definição de "fabricas ", dada 
·pela autoridade competente; 

Os estabeiedmeritos -enumerados no paragrapho d) do artigo 1 •, 
·salvo o trans·porte de pessoas ou mercadorias, nas docas, cáes, por-
tos e -entrepostos, assim corno o carreto á mão; e 

Qualquer que s·ej'a o numero de pessoas _occupadas, a:quelles dos 
estabelecimentos industriaes enumerados nos paragraphos b) e e) 
·do art . 7º, que a autoridade competente declarar muito perigosos, 
ou que com-portarem trabalhos insalubres; _ · 

b') A duração éf·focHva do trabalho de toda pessoa ele quinze 
annos, pelo menos, empregada num estabefocimento industrial, pú-
blico ou privado, ou -em suas clependencias, não excederá de cin-
<:o.enta e sete horas por semana, salvo na industria de sêda crúa, 
em que a duraç,ão maxima elo trabal!ho poderá ser de sessenta horas 
'por semana; 

. e) A duração effectiva elo trabalho náo po.derá, em caso al-
'gum, exceder de quarenta e oito horas por semana, nem pa,ra os 
_menores de quinze annos; occupados nos estabelecimentos indus-
triaes, publicas .ou privaidos, ou em suas dependencias, nem para as 
pessoas occupadas em trabalhos subterraneos, nas minas, qualquer 
que seja sua idade; 

d) A limitação elas horas de trabalho póde ser modificada nas 
condições previstas nos arts. 2º, 3º, 4º e 5º da presente Convenção, 
sem que, porém, a r-elação entre o excesso concedido e a duração da 
semana normal possa ser sHperior á proporção resultante das dis-
posições dos mencionados artigos; -

e) Um p eriodo de repouso hebdomadario ele vinte e quatro 
horas consecutivas será conc edido a todos os trabalhadores sem dis-
~incção de categoria; · 
. f) As disposições da legislação industrial elo Japão, de applica-
.-ção Hmitada aos estabelecimentos em que são empregadas peld me-
nos quinze pess-oas, s•erão modificadas para que essa legislação se 

.applique d 'ora avante aos estaibelecimentos em que são empregadas 
pelo menos dez pesso.as; 

nl As disposições elos paragraphos acima, _deste artigo, entrarão 
--em vigor, o mais tardar, em 1º de Julho .ele 1922; todavia, as dispo-

/ -sições contiaas no art_. 4º, taes como são modificadas pelo paragra-
. phn d\ d n nresente artigo, entrará.o em vigor, o mais tardar, em 1 º d_e 
-.Julho ·de 1923; 
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h) O limite de qiunze annos previsto no par:;1gFapho e) do pre-
sente artigo, será elevado a dezeseis arrnos em 1º de Julho de 11)25, 
o mais tardar; 

Artigo 10 

Na India ·Britannica, o principio da semana de sessenta horas 
será adoptado para todos os trabalhadores occupad?s nas industrias 
actualmente visadas pela legislaçfo industrial, cuia applicação o 
Governo da India assegura, bem como nas minas e nas categoria_s 
de trabalhos de estrada de ferro; que serão para esse ef.feito enume-
radas p·ela autorid.ade competente. Não poderá essa autoridade 
permittir modificações ao limite acima mencionado, senão tendo em 
r:onta as disposições contidas nos arts. 6º e 7º da presente Conven-
~ão-

As outras prescripções da presente Convenção não SB applica-
rão á India, mas uma limitação mais estreita das horas de trabaliho 
deverá ser exami-nJada numa proxima sessão da Conferencia Geral." 

Artigo 11' 

As disposições da presente Convenção não se a,pplicarão á China 
nem á Persia, nem ao Sião, mas a limitação de horas de trabalho, 
nesses paizes, deverá ser examinada numa proxima sessão da Con-
ferencia Geral. 

Artigo 12 

Para applicaÇâo da pres,ente Convenção á Grecia,. a data em que 
suas disposições entrarão em vigor, conforme ao artigo 19, poderá 
.>er transferida para 1 º de Julho de 1923, quanto aos seguintes 
estabelecimentos industriaes: 1) Fabricas de sulfureto de carbono; 
2) Fabricas de acidos, 3) Cortumes, 4) Fabricas de papel, 5) 01'fi-
cinas de impressão, 6) Serrarias, 7) Entrepostos de fumo e estabe-
lecimentos onde se prepara o fumo, 8) Trabalho ao ar livre nas 
minas, ~) Fundições, 10) Caieiras, 11) Tinturarias, 12) Fabricas de 
vidro, (s-opradores), 13) Usinas de g.az (fogueiros), 14) Carga e 
descarga de mercadorias; e, o mais tardar em 1º de Julho de 1924, 
para os seguintes estabelecimentos industriaes: 1) Industrias meca-
nicas; construcção de machinas, fabricação de cofres de segurança, 
balanças, camas, laminas, .chumbo de caça, fundições de ferro 
·e bronze, estamparia, fabricas de apparelhos hydraulicos; 2) In-
dustrias d·e construcção: fornos de cal, fahri.cas de cimenfo, de gêsso, 
de telhas, de tij-olos e fabricas de marmore, louças e córte de mar-
more, terraplenagem e construcção; 3) Industrias textis: fiação e 
lecidos de toda sorte, _salvo as tinturarias; 4) Industrias de ali-
mentação: moinhos, padarias, pastiffcios, fabricas de vinhos, de 
alcool e bebidas. fabricas de oleo e de cons·ervas, fabricas de gelo e 
aguas gazosas, fabricas de confeitos e chocolate, salsicharias e fa-
oricas de conservas, matadouros e acougues; 5) Industrias chimicas: 
fabricas cl~ côres synthetj.cas, fabricas de vidro (salvo os sopra-
~lores), fabricas de essencia de therebentina e de tartaro. fabricas 
de -oxygenio e· de productos pl;iarmaceuticos, fabricas de oleo de li-
nhaça, fabricas de glycerina, fabricas de carbur·eto de cal-cio, usi-
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nas de gaz, (salvo os fo.gueiros); 6) Industrias de couro: fabricas 
de calçado, fabricas de artigos de couro; 7) Industrias de papel e 
de impressão: fabricas de sobrecartas, de registros, de caixas, . de 
saccos, officinas de encadernação, de lithographia e de zincogra-
phia; 8) Industrias de roupas: ofrficinas de costura e de roupas 
brancas, officin·as de lavagem, fabricas de cobertores de cama, de 
flór~s artificiaes, de pl:umas e quinquilharias, fabricas de chapéos 
e chapé0s de sól; 91 Industrias de madeira: maPcenaria, tanoaria, 
fabricàs de carroças, de mov·eis e de cadeiras, officinas de móldura, 
fabricas de escovas e vassouras; 10) Industrias electricas: usinas de 
producção de correntes, of.ficinas de installações electricas; 11') 
Transportes por terra: empregados de estrada de fe'rro e de tram-
ways, machinistas, motorneiros, cocheiros ·e carroceíros. 

Artigo 13 

Para applicação da presente Convenção á Rumania, a data em 
que as suas disposições entrarão em vigor, conforme o artigo 19, 
poderá ser fixada em i• de Julho de 1924 . 

Artigo 14 

As disposições da presente Conv·enção podem ser suspensas em 
todos os paizes, por ordem do Gov·erno, em caso de guerra ou de 
acontecimentos que offereçam perigo á segurança nacional . 

Artigo 15 

As ratificações officiaes da pres ente Convenção, nas condições 
previstas na Parte XIII do Tratado de Versailles, de 28 de Junho de 
19i 9, e do Tratado de Saint Geranain, de 10 de Setembro de 1919, 
:>·erão communicadas ao Secretario Geral da Liga das Nações e por 
elle registradas . 

Artigo 16 

Qualquer dos Membros que ratificar a presente Convenção fi-
~,ará obrigado a applical-a áiquellas de suas colonias ou possessões e 
áquelles de seus prott»cto.rados que não tenham governo autonomo, 
sob as seguintes reservas: · 

a) Que as disposições da Convenção não se tornem inapplica-
veis p elas condições locaes; 

b) Que as modificações n ecessari[!s para adaptar a Convenção 
ás condições locaes possam ser nella introduzidas. 

Cada Membro deverá notificar á Junta Internacional do Traba-
lho sua decisão, quanto a cada uma de suas colonias, possessões ou 
iirotectorados que não tenham governo autonomo. 

Artigo 17 

Logo que as ratificações de dous membros da Organização In-
ternacional do Trabalho tiverem sido registradas no Secretariado, 
u Secretario Geral da Liga das Nações notificará esse facto -a todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho. 
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Artigo 18 

A presente Convenção entrará em vigor na data em que essa 
notificação tiver sido effectuada pelo Secretario Geral da Liga das 
.Nações; não obrigará . senão aos Miembros que tiverem feito regis-
trar sua ratificação no Secretariado. Dahi por deante, a presente 
Convenção entrará em vi,gor, em relação a qualquer outro Membro, 
na data em que a ratificação desse Membro tiyer sido registrada .no 
Secretariado. 

Artigo 19 

Qualquer dos Memb;·os que ratificar a presente Convenção, fi-
cará obrigado a applicar suas disposições, o mais tardar, em 1'° de 
Julho de 1921, e a tomar as medidas necessarias á efifectivação das 
mesmas disposições. 

Artigo 20 

Qua1quer dos Membros que houver ratificado a pre.sente Con-
venção poderá denuncial-a no fim de um periodo de 10 annos, após · 
a data da entrada em vigor da mesma Convenção, por um ácto com-
municado ao s~cretario Geral da Liga das Nações e por ,elle regis-
trado. A denuncia só produzirá ef,feito um anno depois de haver 
sido registrada no Secretariado. 

Artigo 21 

O Conselho de Administração do Departamento Internacional 
do Trabalho, deverá, ao menos uma vez em cada dez annos, apre-
sentar á Conferencia Geral um r.elatorio sobre a applicação da pre-
sente Convenção e d acidirá se deve ser inscripta na ordem do dia· 
<la Confere·ncia, a questão da revisão ou da modificação da mes1ma' 
C:rnvençã-0. 

Artigo 22 

Serão . authenticos a:tnibos os textos, francez e ingJez, da pre-
sente Convenção. 

PROJECT-0 DE CONVENÇÃO SOBRE O DESEMPREGO 

Artigo 1º 

Todo MelIIlbro que ratificar a presente Convenção communicará 
ao Departamento Internacional do Trabalho, em · intervallos tão cur-' 
los quanto possível, não excedentes de tres mezes, toda informação 
de que - disponha, estatistica ou quaiquer outra, c-oncernente ao des-
emprego, inclusive todas as informações sobre as medidas toma-
das · ou a tomar com o fim de lutar contra .o desemprego. Sempre que 
fqr possível, d everão as informações ser colhidas de modo que sua 
communicàção possa ser feita nos tres mezes seguintes ao fim do' 
período a qu_e ellas se reportarem. 
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·Artigo 2º 

Todo Membro que ratificar a presente Conv·enção devera esta-
belecer um systema de agencias publicas ue C·OllOcação gratuita, pos-
tas sob a fiscalização de uma autoridade central . Serão nomea-
das commissões comp.ostas de r epresentantes dos pattões e dos ope-
rarias, as quaes serão consulta.das em tudo que concerne ao fuhccio-

. namento des~as agencias. 
Quando coexistirem agencias gratuitas publicas e privadás, de-

vcrao ser tomadas medidas para coordenar os serviços dessas agen-
cias, segundo um plano na.cional . 

O funccionamento dos differentes systemas nadonaes sera coor-
. dPnado pelo Departamento Internacional do Trabalho, de accôrdo 
com os paizes interessados . ' 

Artigo 3º 

O;; l\fombros da Organização Internacional do Trabalho que 
ratificarem a presente Convenção e que tiverem estabelecido um 
systema de seguro contra o desemprego, dev1erão, nas condições 
cst:aheleçidas de commum accôrdo entre os Membros interessados, 
tornar providencias que permittam aos trabalhadores p·ertencentes a 

.\:UH Membro e trabalhando no territorio de um outro, receber in-
demnizações de seguro, iguaes as que cabem aos trabalhadores per-
tencentes ao ultimo. 

Artigo 4º 

As ratificações officiaes da presente Convenção, nas condiçõeii 
previstas na Parte XIII do Tratado de Versailles, de 28 de Junho de 
1919 e do Tratado de Saint-Germain, de 10 de Setembro de 1919, 
serão communicadas ao Secretario Geral da Liga das Nações e por 
eUe registradas . 

Artigo 5º 

Todo Membro que ratificar a presente Con~enção ficara obri-
. gado a applical-a áquellas de suas colonias ou áquelles de seus pro-
tectorados que não tenham governo autonomo, sob as seguintes 
r eservas: , 

a) que as disposições d-a Convenção não se ton_I1em inapplica-
v eis pelas condições locaes; 

b) que as modificações necessarias para adaptar a Convenção 
ás condições locaes possam ser nella introduzidas . 

Cada Membro deverá notificar ao Departamento Internaciol}al 
do Traba1ho sua decisão no que concerne a cada uma de suas colo-
nias ou possessões ou a cada um de seus protectorados que não te-
nham governo autonomo. 

Artigo 6° 

Logo que as ratificações de tres Membros da Organização . Inter-
naci.onal do Trabalho tiverem sido registradas no Secretariado, o 
Secretario Geral das Nações notificar·á esse facto a todos os Mem-
bros da Organizaç.ão Internacional do Trabalho. 



-'----- 608 -

Artigo 7º 

A pres ente Convençã.o entrará em vigor na data em que essa no-
tificação tiver sido effectuada . pelo Secretario Geral da Liga das 
Nirções; ella 11ão obrigará senão aos Membros que tiverem feito re-
gistrar sua ratificação no Secretariado. D.ahi em diante, esta Con-
venção entrará em vigor em relação a qualquer outro Membr0, na 
data em que a ratifkação desse Membro tiver sido registrada no 
Secretariado. 

Artigo 8° 

Tod·o Membro que ratificar a presente Convenção ficará obriga-
do a applicar suas disposições, ü mais tardar em 1 º de Julho de 
1921, e a tomar as medidas necessarias á effectivação das mesmas 
disposições. 

Artigo 9º 

Todo Membro que ratificar a presente Convenção podei'á de-
nunciai-a dez annos depois de sua entrada em vigor, por um acto 
oommunicado ao Secretariado Geral da Liga das Nações e por elle 
registrado . A a.enuncia só terá effeito um anno depois de ter sido 
registrada no Secretariado. 

Artigo 10 

O Conselho de Administraçã·o do Departamento Internacional 
do Trabalho deverá, uma vez, pelo menos, em cada dez ànnos, apre-
sentar á Conferencia Geral um relatorio sobre a applicação da pre-
, ·cntc Convenção e decidirá se deve ser ins·cripta na ordem do dia 
ria Conforenci·a a questão da revisão ou da modificação da ·dHa 
Convenção . 

Artigo 11' 

Se:"ão authenticos ambos os textos, francez e inglez, da presente 
Convenção. 

PÍWJECTO DE CONVENÇÃO CONCERNENTE AO EMPREGO DJ! MULHERES 
ANTES E DEPOIS DO PARTO 

Artigo 1• 

Para os fins da presente Convenção serão principalmente con-
siderados estabelecimentos industriaes: 

a) as minas, pedreiras e industrias .extractivas de toda a es-
necie; 
-. b) as industrias em que os productos são manufacturados, mo-
dificados, limpados, reiparados, decorados, aperfeiçoados, prepara-
dos para ven da, ou nas quaes, as materias soffrem uma transfor-

. mação; inclusive a construcção de navios, as industrias de d.emoli-
. vão de material, assim como a pro·ducção, a transformação e a trans-

;nis·sã9 de força motriz, em geral e de electriddade; · 
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e) a const.rucção, reconstrucção, conservação, reparação, mo-. 
àificação ou demolição de p~edios e edificios, estradas de ferro, 
tramways, portos, ·docas, cáes, embarcadouros, canaes, installações 
para navegação interior, estradas, tunneis, pontes, viaductos esgotos, 
collectore&, esgotos communs, poços, installações telegraphicas ou 
teJ.ephonicas, installações electricas, usin.ais de ·gaz, distribuição de 
agua ou outr-os trabalhos de construcção, assim como os trabalhos 
de preparo e fundação precedentes aos trabalhos acima; . 

d) o transporte de _pessoas ou de mercadorias por estradas, via 
ferrea, ou por agua, por via maritima ou fluvial, inclusive a guarda 
de m ercadorias nas docas, cáes, embarcadouros, e entrepo$tos, com 
excepção do carreto á mão. · 

r-ara applicação da presente Convenção será considerado esta-
belecimento commercial todo local destinado á venda de mercado-
rias ou a qualqu~ r outra operação commercial. 

Em cada paiz a autoridade competente determinará a linha di-
visaria entre a industria e o commercio, de um lado; e , a agricultura 
de outro. 

Artigo 2º 

Para os fins da presente Convenção, o termo "mulher" d8signa 
ioda p·essoa do sexo feminino, qualquer que seja sua id_ade, estado 
ou nacionalidade; e o termo "criança" designa toda criança, legiti-
ma ou não. 

Artigo 3º 

Em todos os ·estabelecimentos industriaes ou commerciaes, pu-
blicas ou privados ou em ·suas dependencias, com excepção dos es-
tabelecimentos e.m que são unicos empregados os membros de uma 
meS'm'a familia, ô uma mulher: 

uJ nao poderá trabalhar durante um periodo de seis semanas 
após o parto; 

b) terá o . direito de abandonar o trábalho, desde que apresente 
altestado medico fixando a data provavel de seu parto em um limite 
à·e seis semanas; · . 

e) receberá durante todo o período em que estiver ausente ' do 
trabalho, em virtude dos paragraphos a P b, uma indemnização suf-
ficiente para sua manutençãQ .e de seu filho, em boas condições d r> 
hygiene; dita indemnização, cujo valor exacto será fixado pela auto-
ridade competente em cada paiz, será paga directamente pelo Go-
v.erno ou provida· por um systema de segurns. Terá ella, além disso, 
direito aos cuidados gratuitos de um me·dico oú parteira . Nenhum 
erro da parte do medico ou da parteira, no calculo da data do parto, 
impedirá a mulher de recener a indemnização a que tem direito, 
desde a data do ·attestado me·dico até a em que o parto se deve rea-
lizar; 

d) ter á dir :) ito em todos. os casos, se amamentar o filho, a dous 
descansos de uma meia hora, por dia, para amamentação. 

Artigo 4.• 

Quando a mnlher se ausentar do trabalho, no caso dos p·a·ra-
graphos a e b, do art . 3º da presente convenção, ou se afastar . do 
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serviço durante um periodo mais longo, em consequencia de moles-
Lia que, segundo attestado medico, tiver resultado da gravidez ou 
do parto, e que a incapacite para o trabalh-0, não será licito ao pa-
trão, em quanto sua auS<encia não attingir um periodo fixado pela 
autoridade competente de cada paiz, notificai-a de sua despedida . 
tlurante essa ausencia, ou i:narcar-lhe para isso um prazo que e:iç-
pire durante a mesma ausencia. 

Artigo 5." 

As ratificações officiaes da presente Convenção, no caso pr·?-
visto pela parte XIII do Tratado de Versailles, de 28 de Junho de 
1919, e ,do Tratado . de Saint-Germain, de 1 O de Setembro de 1919, 
serão communicadas ao Secretario Geral da Liga das Nações e por 
elle r:)gistradas. · 

Artigo 6.º 

Todo membro que ratificar a presente convenção ficará obri-
gado a applical-a áquellas de suas colonias ou possessões ou áquel-
Jes de seus prote-ctorados, que não tenham governo autonomo, sob 
as .seguintes reservas: 

a) que as disp-0sições da Convenção não se tornem inapplicavei's 
pelas condições locaes; 

b) que as modificações necessarias para adaptar a, convenÇão 
ás condições locaes possam ,ser nellas introduzidas. 

Cada membro deverá notificar ao Departamento Internacional 
do Trabalho sua decisão qüanto a cada uma de suas colonias, pos-
sessões ou protectorados que não tenham governo autonomo. 

Artigo 7.º 

Logo que as ratificações dos m embros da Organização Interna-
cional do Trabalho tiverem sido registradas no Secretariado, o Se-
eretario Geral da Liga das Nações notificará esse facto a todos os 
membros da Organização Inter-nacional do Trabalho . 

Artigo 8.º 

A presente Convenção entrará em vigor na data em que ·essa 
notificação fôÍ· effec:tuadá pel-0 Secretario Geral da Liga das Nações; 
i:!ll i! só obrigará aos Membros que tiverem feito registrar sua rat.ifi-

. cação no Secretariado. Dahi p.or de.ante, a presente Convenção en-

. trará em vigor, em relação a qualquer outro Membro, na data em 
· que sua ratificação fôr registrada no Secretariado. 

Artigo 9.º 

Todo Membro que ratificar a pre.s-ente Convenção ficará obri-
gado a applicar suas disposições, o mais tardar em 1º de Julho de 

· 1'922, e · a tomar as medidas necessarias á effectivação das mesmas 
. disposições : 
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Artigo 10 

Todo Membro que houver ratificado a presente Convenção pó-
derá !l~nuncial-a no fim de um periodo de dez annos depois de sua 
entrada em vigor, por um acto communi-::ado ao Secretario Geral e 
por elle registrado. A denuncia só produzirá effeito um anno depois 
Jc ter sido registrada no Secretariado . 

Artigo 11 

O Conselho de Administração . do Departamento Internacional 
<lo Tratado, ao menos uma vez em cada dez annos, apresentará á 
Conferencia Geral um re'latbrio sobr·e a applicação da prese•nte Con-
venção e decidirá se d·eve ser inscripta na ordem do dia da Confe-
rent:ia a questão dá revisão ou da modificaçã<? da dita convepção .:· 

Artigo 12 

Serão authenticos os textos, .francez e . inglez, da presente Con-
venção. 

1.'l\OJ"ECTO DE CONVENÇÃO CONCERNENTE AO TRABALHO NOCTURNO · DAS 
MULHER~S 

Artigo 1." 

Para os fins da pres·ente Convenção são especialmente compre-
hendidos entre os estabelecimentos i·ndustriaes: 
. a) as minas, pedreiras e industrias extractivas de qualquer na-

ftireza; 
· b) as índustrias em que os productos são manufactur:;idos, mo-

dificados, limpa.do's, r~arados, decorados, a!Perfoiçoados, . prepara-
dos para V·enda, ou n.as quaes as materias soffrem qualquer transfor-
mação; inclusive! a consfrucção de navios, às i·ndustrias de demoli-
ção de material, bem com a producção, transformação e transmis-
são da força motriz. ·em geral, e da ·electricidadie ; 

e)" a construcção, reconstrucção, ·conservação, reparação, modi-
ficação · ou demolição de pr.edios e edifícios, estradas de ferro, 
tramways, portos, docas, cáes. embarcadouros, canaes, ·installações 
para navegàção interioi·, estradas, tuneis, pontes, viaductos, esgotos 
.!ollectores, esgotos ordinarios.. poços, installações telegraphicas ou 
telepbonicas, installações electricas, usinas de gaz, distribuição de 
agua, ou outros trabalhos de construcção, bem como os trabalhos de 
preparo e fundação, precedentes aos tratbalho•s acima. 

Em cada paiz a autoridade competente deferminar;i a linha di-
visaria entre til industria:, de um lado; .e o cQmmercio e til agricul-
tura, de outro. 

Artigo 2.• 

Parà os 'fins da presente Convenção .. o termo "noite" significa 
um periodó, pelo ·menos de onze horas consecutivas, comprehenden-
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do o intervallo decorrido entr·e dez horas da noit~ e cinco hora5 
àa manhã. 

Nos paizes em que nenhum regulamento publico se applica ao 
trabalho elas mulheres, durante a noite, nos estabelecimentos indus-
triaes, o termo "·noite" poderá provisoriamente e durante um pe-
riodo maximo de tres annos, designar, á discrição do Gov-erno, um· 
período sómente de dez horas, comprehendendo o intervallo decor-
rido de dez horas da poite ás cinco horas da manhã . 

Artigo 3.º 

·As mulheres, s·em distincção de idad·e, não podem ser emprega-
das durante a noite em nenhum estabelecimento industrial, publico 
oli. privado, nem em nenhuma dependencia dess·es estabelecimentos, 
com excepção daquelles em que sã"O unicos empregados os membros 
de uma mesma .familia . 

Artigo 4.º 

·O artigo 3º não será applicaclo: 
a) ·em caso de "força · maior'', quando em uma em preza se pro-

duzir interrupção de exploração impossível de prever e que não te-
nha caracter periodico; 

b) no caso de executar-se o trabalho quer em materias primas, 
quer em .materias em elaboração, susceptiveis de alteração muito ra-
pida, quando isso fôr necessario para salvar essas materias de perda 
rn evitavel. 

Artigo 5.º 

Na India e no Siã.o a applicação dó am: tigo 3º da presente Con-
venção . poderá ser suspensa pelo Governo, salvo no .que concerne ás 
manufa.cturas, tae.s como são definidas p·ela lei nacional. Notifica-
ção de cada uma das industrias isentas será feita ao Departamento 
Internacional do Trabalho. 

Artigo 6.º 

Nos estabelecimentos industriaes sujeitos á influencia das esta-
ções e em todos os casos em que circumstancias excepcionaes o exi-
girem, a duração do período nocturno indicado no art. 3º, poderá · 
ser reduzida para dez horas, durante sess·1mta dias por anuo. 

Artigo 7.• 

Nos paizes cujo clima torna o trabalho diurno particularmente 
penoso, o período nocturno póde ser mais curto que o fi xado nos· 
artigos acima, sob condição de que um repouso compensador seja 
concedido durante o dia . 

Artigo 8.º 

As ratificações officiaes da presente Convenção. nas' cóndições 
previstas na part~ XIII do Tratado. de ' Versailles de 28 de. Junho dP 
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1919, e do Tratadó âe Saint-Germain de 10 de Setembro de 1919, 
serão communicàdais ao Secretario iGeral da Liga das Nações e por 
elle registradas. 

Artigo ~.º 

Todo Membro que ratificar a presente 
gado a applical-a. áquellas de suas colonias, 
rados, que não tenham governo autonomo, 
servas: 

Convenção ficará obri-
possessões ou protecto- · 
sob as seguintes · re-

a) que ais disposições da Convenção não se tornem inapplkaveis 
pelas c·ondições locaes; 

b) que as modificações n ec·essarias para adaptar a Convenção 
às condições locaes possam ser nellas introduzidas. 

Cada Membro deverá notificar ao Departamento Internacional 
do Trabalho sua decisão quanto a cada uma de suas colonias, pos-
sessões ou prot·ectorados, que não tenham governo autonomo. 

Artigo 10 

Logo que as ratificações de dous membros da Organização In-
ternacional do Trabalho forem registradas no Secretariado, o Secre-
tario Ge-ral da Liga das Nações notificará ess·e facto a todos os 
ni:embros da Organização Internacional do Trabalho .. 

Artigo .11 

A presente Convenção entrará em vigor na data em que essa 
notificação tiver sido effectua.da pelo Secretario Geral da Liga das 
Nações; ella não obrigará sertão aos membros que tiverem feito re~ 
gistrar sua ratificação ho SecJ'etariado. Dahi por deante, a presente 
Convenção entrará em vigor em relação a qualquer membro, -na data 
em que •sua ratificação fôr _registrada no Secretariado. 

Artigo 12 

Todo Membro que ratificar a presente Convenção ficará obri7 
gado a applicar suas disposições, o mais tardar em 1 º de Julho rle 
1922, e a tomar as medidas necessar.ias á effectivaçãcí das mesmas 
disposições. 

Artigo · 1'3 

Todo Membro que houver ratificado a presente Convenção· po-
derá denuncial-a no fim de um periodo de dez annos, após sua en-
trada em vigor, por um acto communicado ao Secretario Geral da 
Liga das Nações e por elle registrado. A denuncia só produzirá ef-
feito um anno depois desse registro. 

, Artigo 14 

O Conselho de Administração do Departamento Internacional 
tlo Trabalho, umà vez ao menos em cada dez annos, apr·Psentará á 
Conferencia Geral um relatorio sobre a applicação da presente Con· 
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venção e decidirá se dev·e ser inscripta na ordem do dia da Confe~ 
rencia a questão da revtsão ou da modificação da mesma Con-
venção. 

Artigo 15 
1 

Serão authenticos ambos os textos, francez f.' inglez, da pres·mte 
·convenção. 

PROJECTO DE CONV'ENÇÃ<O FIXANDO A iDADE MINIMA DE ADMISSÃO DAS 
CRIANÇAS NOS TRABALHOS INDUSTRIAES 

Artigo 1.º 

Para os fins da presente Conve-nção são especialmente compre-
hendidos entre as industrias, especialmente: 

a) as minas, pedreiras e· industriais extractiv·as de qualquer na.-
tureza; 

b) as industrias em que os productos são manufadurados, mo-
dificados, limoad·os, reparados, decorados, aperfeiçoados, prepara-. 
dos para vendá, ou nas quaes as materias sof.frem qualquer transfor-
mação, inclusive a construcção de navios, as industrias de demoli-
ção fie material, bem como a producção, transformação e transmis-
são da força motriz. em geral, e de electricidade; 

e) a construcçã-o, reconstrucçã-o, cons·ervação, reparação, modi-
ficação ou demolição de predios e edifícios, estradas de ferro, 
l.ramways, portos, docas, cáes, embarcadouros, canaes, installações 
para navegação interior, estradas, tunneis, pontes, viaductos, esgotos 
conectores, esgotO's ordinarios, poços, installações telegraphicas e 
tclephonicas, installacões electricas, usinas de gaz, distribüição d·e 
agua ou outros trabalhos de construcçã-0. bem como trabalhos ·ao 
preparo e fundação precedentes aos trabalhos acima enumerados; 

d'> o transporte de p·essoas ou de mer·cadorias por estrada, es-
trada de ferro ou por agua, por via marítima ou fluvial, inclusive a 
guarda das mercadorias nas dócas, ~áes, des·embarcadouros e entre-
posto .~, com excepção do carreto á mão. 

Artigo 2.º 

As cfrianças de menos de 14 anilas não podem S·2r empr.egadas, 
nem trabalhar nos estabelecimentos industriaes publicas ou· privados, 
ou em suas de.pendencias. com ex.cepção daauelles em que só são 
P.mpregados os membros de uma m1esma familia. 

Artigo 3.• 

As disposições do art. 2º não se applicarão aos trabalhos das 
crianças na:s esc.olas profissionaes, sob condição de s·er esse traba-
lho approvado e vigiado pela autoridade publica , 
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Artigo 4.º 

Para o fim de petrrtittir a fiscalização · da applicação das· dispo-
sições da pres·ente Convenção, todo chefe de estabelecimento indus-
trial dever-á manter um registro de inscripção de todas as pessoas 
menores de 16 ·annos empregadas por eHe, com indicação da data 
de seu na•scimento. 

Artigo 5.º 

No que con.cerne á applicação da presente convenção ao Japão, 
as seguintes modificações ao art. 2º, são autorizadas: 

a) as crianças de menos de 12 annos poderão ser admittidas ao 
traba lho s·e tiverem concluido sua instrucção primaria; 

b) no que concerne ás crianças entre 12 e l4 annos já em tra-
balho, disposições transitarias poderão ser adaptadas. A disposição 
da lei japoneza actual que admitte as crianças de me·nos de 12 annos 
em certos trabalihos fac2is e leves, será revogada. 

Artigo 6.º 

As disposições do art. 2º não se applícarão á India; mas, na 
lildia, as crianças de menos de 12 annos não serão occupadas: 

a) nas manufacturas que empreguem força motriz e que occupem 
mais d e 1 O pessoas; 

b) nas mirias, pedreiras e industrias extractivas de qualquer 
natureza; · . 

e) no transporte de passageiros ou de mercadorias, serviços 
poslaes, estradas de ferro e na manipulação das mercadorias, nas 
docas, cá·es e desembarcadouros, com ex·cepção do carreto á mão. 

Artigo 7.º 

As ratificaÇões officiae.s da presente . Convenção, nas condições 
previstas na parte XIH do Tratado de Versailles, de 28 de Junho de 
l 919. e du Tratado de Saint-Germain, de 10 de Setembro de 191'9, 
serão comrriunicadas ao Secretario Geral da ·uga das Nações e por 
e lle registradas . 

Artigo 8.º 

Todo ' Membro que ratificar a presente Convenção ficará obri-
gado a applical-a áquellas de suas colonias e pos~·essões ou áquelles 
de seus prote·ctorados que não tenham governo autonomo, sob as 
seguintes reservas : 

a) que as disposições da Convenção não se tornem inapplica-
vcis pelas .condições locaes; 

b) que as modificações necessarias para adaptar a Convenção 
ás condições locaes possam ser . nella introduzidas . 

Cada Memlbro deverá notificar ao Departamento Internacional 
do Trabalho sua decisão, quanto a ·cada vma de suas colonias ou pos-
sessões ou a cada um dos seus protectoq.tdos, qqe µíio tenham gov~r
r.q at1tonomo, 
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Arfigo 9.° 

Logo qu~ as ratificações de dous membros da Organização In-
ternacional do Trabalho tiverem sido registradas no Secretariado, o 
Secretario Geral da Liga das · Nações notificará esse facto a todos os 
·Membros da Organização Internacional do Trabalho·. 

Artigo 10 

A presente Convenção entrará ·em vigor na N,.ata em que essa 
notificação tiver sido effectuada peloSecretario Geral da Liga das 
Nações. Ella não obrigará senão aos Membros que tiverem feito re-
gistrar sua ratificação no Secretariado. Dahi em diante ·esta c<mven-
tão entrará em vigor, em relação a qualquer outro Membro na data 
·em que a ratifk:ição desse Membro tiver sido registrada no Secre-

- larindo. 
Artigo 11 

Todo iYlembro que ratificar a presente Convenção ·ficará obri-
gado a .applicar suas disposições, o mai's tardar em 1 º de Julho de 
1922, e a tomar as medidas necessarias para effoctivação das · mes-
mas disposições. 

Artigo 12 

Todo Membro que tiver ratificado a pr.esente Convenç.ã0 pó.de 
tlenuncial-a no fim de um período de dez annos, depois çla data da 
entrada em vigor da mesma Convenção, por um acto communicado 
ao Secretario Geral da Liga dais Nações, e por elle registrado. A de-
nuncia só terá eiffeito nm anno depois de haver sido registrada no 
Secretariado. 

Artigo 13 

O Conselho de Administraçào do D epartamento Internacional do 
Trabalho deveriá, ao menos uma vez em cada dez annos, apresentar 
á ·conferencia Geral um relatorio sobre a applicação da presente 
Convenção ·e decidirá se deve ser inscripta na ordem do dia da, 
ConfPrencia a questão da revisão ou modificação . da mesrha Con-
venção. 

Artigo 14 

Serão authenticos ambos os texto'S, francez e inglez, da presente 
Convenção. 

PTIOJ l'C110 DE CONVENÇÃO CONCERNENTE AO TRABALHO NOCTURNO DAS 
CRIANÇAS NAS INDUSTRIAS 

Artigo 1.º 

Para os fin~ da presente Convenção', são especialmente compre-
hcndidos entre os estabelecimentos industriaes: 

a) as mi11as, peÇireiras e jndustrias ·extractlvas de qualquer na-
tureza; 
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·b) ª 'S industrias em que os ·productos ·são manufacturados; nJ;odi-
ficados, limpados, rzparados, decorados, ·· aperfeiçoados,. preparados 
;'>ara venda; ou nas quaes as materias soffrem qualquer transforma-
ção; inclusive a construcção de navios, as industrias de demolição 
J.e materi·a1, bem como a producção, transformação, e transmissão da 
fórça motriz, em geral e de electricidad·e; . 

e) a cons<trucção, reconstrucção, conservação, reparação, modifi-
cação ou demolição de predios e edificios, estradas de ferro, tram-
ways, portos, docas, cáes, embarcadouros, canaes, · installações para 
navegação interi·or, estrada, tuneis, pontes, irnstallações telegrap.laicas 
e telephonicas installações eledricas, usinas de gaz, distribuição 
d'agua o uoutros trabalhos de · c-onstrucção, bem como os de preparo 
e fundação precedente aos trabalihos acima enumerados; 

d) o transporte de pess·oas ou d·e mercadorias por estrada, ·de 
ferro ou por agua, por via marítima ou fluvial, inclusive a guar-
da das mercadorias nas docas, cá.es, desembarcadoros e entrepostos, 
com excepção do carreto á mão . Bm cada paiz a a.utoridade com-
petente determinará a linha divisaria entre a industria de um lado; 
e o commercio e a agricultura, de outro. 

Artigo 2.º 

-E' prohibido empregar durant2 a noite os menores de 18 annos 
nos estabelecimentos industriaes, publicas ou privado:. ou em sua~ 
<lependencias, com excepção daqu.2lles em que sã.o sómente emprega-
dos os membros de uma familia, salvo nos casos adiante previstos. 

A prohibição do trabalho noeturno não se applicará aos meno-
. res de mai1s de 16 annos empregados nas industrias adeante enum~

radas, em traballhos que. por sua propria natureza devem. n ecessaria-
ülente ser continuados, dia e noite : . 

a) usinas de ferro e aço; trabalhos em c1ue se faz emprego dos 
fornos de reverbero ou de regen•eração ou galvanização de chapàs e. 
fiÓs ele ferro (excepto as officinas ele desoxidação); 

b) fabrica de vidro; 
e) fabrica de pap·el; 
d) fabrica de assucar bru fo; 
e) redÚcção do minerio de ouro . 

Artigo 3.º 

Para os fins da presente Convenção o termo "noite " significa 
um período de 11' horas consecutivas, pelo menos .• comprehendendo 
o intervaUo decorrido en tr.·e 10 horas da noite e 5 horas da manhã. 
· Nas minas de carvão e de lignito uma. derogação poclerá ser pr~-, 
vista, quanto ao período de descanso visado no paragrapho prece-
dente, quando o intervallo entre os dous periodos ele trabalho com-
portar, ordinariam•ente, 15 horas, mas nunca quando este inte.rvallo 
r:omportar menos ele 13 horas. ,,. , 

Se a legislação do paiz prohibir o trabalho nocturno a todo o 
pessoal de padaria, poder-se-ha substitutir nessa industria o período . 
.:: omprehendido .entre 9 horas da noite e 4 horais ela manhã, · pelo. 
período de 1 O horas da noi~e ás 5 horas da manhã.. · ,. , 

Nos paizes tropica es onde o trabaJho é suspenso durante -_ , um . 
certo periodo, no meio do dia, o periodo de . de!';CG1.11so. \1octurnq po-: 
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.derá :ser inferior :a 11 horas, comtanto qu~ um descanso compensa-
dor seja concedi.do durante o dia: 

Artigo 4.º 

As disposições dos arts .' 2º e .. 3º não se applicarão ao trabalho 
noctürilo dos menores, entre 16 e 18 annos, quando um caso de 
força maior, que não podia s·er previsto ou impedido ·e que não 
dp'resente ·caracter periodico, puzer obstaculo ao funccionamento 
normal dum estabelecimento industrial. 

Artigo 5.º , 
· No que· concerne á applicação da presente Convenção ao Japão, 

até 1. de Julho de 1925, ~ art. 2º não se applicará senão aos menores 
de 15 annos e a partir ~a data achna mencionada, o mesmo art. 2º 
não se applicará senão aos menores de 16 annos. 

Artigo 6.° 
1 

No que conc~rne á aplicação da presente Con,venção á lndia, 
o termo "estabelecimentos ipcj.ustriaes ,,. comprehenderá sómente as 
"fa-brjcas.,', definidas como taes na "Lei das fabricas da India" (ln-
àian faclory act) e o art. 2º 1;1ão se applicará a-0s menores do sexo 
masculino d·e mais de qtJatorze annos. 

Artigo 7.º 

Em ·Circumstancias particularmente graves e quando o interesse 
publico o exigir, a prohlhição do trabalho nocturrto poderá ser sus-
pensa por uma decisã-0 ·da autoridade publica quanto aos menores, 
de 16 a 18 annos. 

Artigo 8.° 

As ratificações officiaes da presente Convenção, nas condições 
;)revistas na Parte XUI <:'lo Tratado de Versailles, de 28 de Junho de 
1919 e do Tratado de Saint~Germain, de r9 de Setembro de 1919, 
serão comm.unicadas ao Secretario Geral da Liga àa.s Nações e por 
elle registradas. 

Artigo 9.° 

Qualquer Membro qpe ratificar a presente Convenção, ficará 
obrigago a applical-a áquellas de suas colonias ou possessões ou · 
áquelles de seus prote·ctprados que não tenham governo autonomo, 
~oh as seguintes reservas: 

a) que as disposições da Convenção não se torn em inapplica-
veis pelas condições locl:\es; 

b) que as modificaçpes que s~ fizerem necessarias para adaptar 
a Convençfro ás condiçõ~s locaes, possam ser nella introduzidas . 

· ·Cada Membro deverá notificar ao Departamento Internacional 
do Traba1ho sua decisão1 no que diz resp.eito a cada uma de suas 
colonias ou possessões oµ a cada um de seus protecton1dos, que pãq 
tenham governo auto~OJJJQ , - · 
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Artigo 10 

Logo que as ratificações de dous Membros da Organização ln:· ; 
lernacional tiverem sido registradas rio Secretariado, o Secretario 
Geral da Liga das Nações notificará esse facto a todos os M~mbro:s 
da Organização Internacional do Trabalho. 

Artigo 11 

. A presente Convenção entràrá em vigor na data em que essa 
notificação tiver sido effectuada pefo Secretario Geral da Liga das 
Nações; ella ·não obrigará senão os Membros que tiverem feito re-
gistrar sua ratificação no Secretariado. Dahi. em d.eante, a presente 
Convenção entrará em vigor, em relação a qualquer outro Membro, 
na <;lata em que a ratificação desse Mem.J;>ro tiver sido registrada no 
Secretariado. 

Artigo 12 

Todo Membro que ratificar a presente Convenção ficará obriga-
do a applicar suas disposições, o mais tardar, em 1 º de Julho de 1922 
e a tomar as medidas que se fizerem necesisarias para a effectivação 
das mesmas medidas. 

Artigo 13 

Todo Membro que tiver ratificado a presente Convenção, poderá 
denunciai-a no . fim de. um período de 10 annos, depois da data da 
entrada em vigor da Convenção, por um acto communi.cado ao Se-
cretario Geral da Liga das Nações e por elle registrado. A denuncia 
só 1.erá effeito lim anho ele.pois de h.aver sido registrado no Sz·creta-
riado. 

Artigo 14 

O Conselho de Administração do Departamento Internacional 
do Trabalho, deverá, ao menos uma vez em cada dez annos, apres·en-
tar á Conferencia -Geral, um relatorio sobre a applicação da presente 
Convenção e decidirá se s·z deve inscrever na ordem elo dia da Con-
ferencia a questão da revisão ou modi.fícaç·ão da mesma Convenção. 

Artigo 15 

Os text-Os francez e inglez da presente Convenção serão ambos 
authenticos. 

INDICAÇÃO 

Indico que as Commissões de Diplomacia e Tratados e Especial 
Je Legislação Social, tomando conhecimento dos projectos de re-
commendação, adeante reproduzidos, adaptados . pela Confer·encia-
Internacional do Trabalho. reunida em Washington, de 29 de Outu-
bro a 29 de Novembro de 1919, na qual tomou parte o Brasil. na qua-
lidade de membro da Organização Internacional do Trabalho, exa• 
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minem, para os fins do/ art. 40õ do Tratado de Versailles, as provi-
dencias alli propostás, ~om o elevado objectivo de protecção e ga-
rantia ·dos tnrba1hadores. · 

Sala das Sessões, 6 d e Dezempro de 1920. ~ A~dr~de B~ierra .. 

rrnco:MMENDAÇ.ii:o SOBRE o DESEMPREGO 

I 

A : Conferencia Ger11l re-commenda que cada Membro da Orgam-
zação -: Interhacional do Traballho tome medidas para impedir a cria-
Ç·ão de agencias de collocação remuneradas ou de emprezas com- · 
n1erciaes de collocação. 

No que concerne ás agencias já .existentes, a Conferencia re-
commenda que o seu fnnccionamento seja subordinado a licenças 
concedidas pelo Govenrn e que se tomem medidas, afim de s,uppri-
mil-as, Jogo que ' fôr possível. 

II 

A Conferencia Geral recommenda aos Membros da Organização 
Internacional ·do Trabalho que o r ecrutamento collectivo de tra-
balhad-ores em um paiz para o fim de empregai-o noutro, nã.o possa 
ter Jogar senão depois de entendimento entre os paizes interessados 
e depois de consulta aos patrões e aos operarias pertencentes, em 
cada pai'Z; ás indüstrias interessadas . 

III 

A Conferen-::~ia Geral recommenda que cada Membro da Or.gani-
z:ação Internadonal do Trabalho -organiz·e um systema effectivo de 
seguro contra a falta de trabalho, quer por meio de uma instituição 
official, quer concedendo subvenções ·ás associações cujos estatutos 
prevêem, em favvr de 'seus membros, ó pagamento de indemnização 
J)Or falta · de trabalho . 

lV 
A Conferencia Geral recommenda que cada Membro da Organi-

;.ação Internacional do Trabalho cooPdene a execução deis trabalhos 
E:mprehendidos por · eonta da autoridade publica e reserve, tanto 
quanto po:ssivel, esses trabalhos para os periodos de desemprego -e 
para as .regiões particul-a:rm~nte affectadas por esse phenomeno .. 

HECOMMENDAÇÃO CONCERNENTE Á RECIPROCIDADE DE TRATAMENTO DOS 
TRl}BALHA:DOBES EXTRANGEIROS 

. A· Conferencia G =:ral recomrnenda que cada Membro ela O:rgani" 
zação I'nternacional do Trabalho assegure, sob condição de · recipro-, 
cidade ··e em té:rmos a serem assentados · de comrnum accôrdo entre 
os paizes intere·ss-ados, aos trabalhadores extrangeiras occupados e<m 
seus territorios e ás s ias familias, o beneficio das leis e regulamen~ 
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tos de protecção operaria, assi~11 como o- exerc1cio do direito de 
associaçã.o reconhecida a seus prnprios trabalhadores_ 

RECOMMENDAÇÁO CONCERNENTE Á CRIAÇÃO DE . UM SERVIÇO PUBLICO 
DE HYGIENE 

A Conferencia Geral recommenda que cada :Membro da Or,gani-
zação Internacional do Trabalho estabeleça, logo que fôr possivel, se 
já o nã.o tiver feito, não sómente um syst : ma assecuratorio de effi-
caz inspecção nas fabricas. e officinas, como um serviço publico, es-
pecialmente encarregado de salvaguardar a saude dos operanos e 
que .se manterá em relações com o Departamento Internacional do 
Trabalho. 

RECOMMENDAÇ.;\.Q CONCERNENTE Á PROTECÇÃO DAS MULHERES E DOS 
MENORES CONTRA O SATURNISMO 

A Conf.erencia Geral recommenda aos membros da Organização 
Internacional do Trabalho que, em razão dos perigos que apresen-
tam para as mulheres, sob o ponto de ,vista tla maternidade, certas 
operações industriaes e com o fim de permittir o desenvolvimento 
physico dos menores, o emprego de mulheres e de menore1s de 18 

. annos seja prohibido nos seguintes trabalhos: 

a) no trabalho de fornos, onde se opera a redncção de minerios 
de zinco e chumbo; 

b) na manipulação, tratamento ou reducção de cinzas que con-
têm . chumbo e no desprateamento do chumbo; 

e) na fusão, em larga escala, de chumbo ou zinco; 
d) na fabricação de solda ou liga que contenha mais de 10 por 

cento .de chumbo; . 
e) na fabricação do lithargirio, oxydo de chumbo, zarção, al-

vaiade ou do sulfato, chromato ou silicato de chumbo; 
f) nas operações de mistura e de lubrificação, ou concerto de 

accumuladores electricos; 
g) na limpeza das of:ficinas onde são effectuados os trabalhos 

acima enumerados. 
A Conferencia recommenda além disso que o emprego das mu-

lheres e menores de 1'8 annos, em trabalhos onde se empregam sa:es 
de chumbo, só seja autorizado sob a condição de se tomarem as se-
guinte medidas: 

a) ve-ntilação localizada, de modo a dissipar, desde sua . formação, 
a poeira e vapores; 

b) limpeza dos apparelhos e officinas; 
e) aviso á autoridade publica de todos os casos de saturnismo, 

e pagamento de indemnização ás pessoas intoxicadas; 
d) exame medico periodico das pessoas empregadas nos traba-

lh0<s acima enumerados; . · 
e) installações em condições satisfactorias, dos vesiiarios, lava-

·torios e refeitorios e fornecimento de 2special vestimenta de ---pro.-
tecçã.o; 

f) inter.dicção de entrada de alimentos .e -bebidas nas officinas. 
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A Conferencia recommenda, por -0utro lado, que nas industrias 
onde é pOlssivel substituir os saes soluveis de. chumbo por substan-
cias não toxicas, o emprego de ditos saes seja obj.ecto da mais ·· se-
vera regulamentação. . . 

Para os ·effeitos da .presente recommend.ação, um sal de chumbo 
.oerá considerado soluvel se contiver mais de cinco por cento de s·eu 
pnzo em chumbo metalico soluvel, em uma solução de acido chlor-
hydrico, .. a 0~25 o/o de . acido. 

RECOMMENDAÇÃO CO~CE~NENTE Á PREVENÇÃ'O DO CARBUNCULO 

A Conferencia Geral recommenda aos membros ·_!].a Organização 
lnternacinal do Trabalho a adopção de medidas capazes de assegu-
rar, quer nos paizes de origem, quer nos casos em que isso fôr im-
possível, no p'Orto de des·embar·que, a desinfecção das lãs suspeitas 
de c-0nter esporos de carbunculo. · 

1rncoMMENDAÇÃO CONCERNENTE Á APPLICAÇÃO· DA eoNVENÇÃO INTER-
NACIONAL ADOPTADA EM BERNA, EM 1906, SOBRE A PROHIBIÇÃO Do' 
EMPREG'O DO PHOSPHORO BRA]llCO NA INDUSTRIA DOS PHOSPHOROS 

A Conferencia Geral recommenda que cada membro da Organi-
zação Internacional do Trabalho adhir.a, se já o não houver feito, á 
Convençã-0 Internacional, adopta.da em Berna, em 1906, sobre a 
.prohibição d·o emprego do phosphoro branco _na industria dos phos-
phoros. 

PAiZES REPREStENTAiDOS NA CONFEREiNCIA E RESPECTIVOS 
DELEGADOS 

\ 
AFRJcA Do SUL (1.) - I, H. Warrington Smith; II, William Gem-

mill; III, Archibaldo Crawford . . _ . 
. ARGENTINA - I, . Le-0nidas Anastasi e .Felipe Espil; II, Hermene-
gildo Pini; III, Ame rico Balin o . · 

BELGICA - I, Michel Lévie e Ei;nest Mahaim; II, Jules Carlier; 
.III, Corneille Mertens . 

. BoLIVIA - I, Ignacio Calderon . . 
BRASJL - I, Afranio ct·e Mello .Franco e Carlos Sampaio; III, 

Fausto· Ferraz. 
· CANADA - I, Gideon D. Robertson e Newton H. Rowell; II, S. 

H. Parson·s; III, P. M. Draper. 
CHILE - I, Gustavo .Mtmizaga Varela e Felix Nieto del Rfo. 
CH-INA - I, Lingoh Wang e Yang Kwai. 

. CoLoMmA - I, Cados Adolfo Uru~ta. 
· CunA - 1, Carlos Armenteros y Cadenas e Francisco Carr~ra 

Justiz i II, Luís Rosainz y de los Reyes. 

(1) Os numeros I. II, e III corresponderão respectivamente ás delegações 
d.o.s. governos, . dos ·;nafrves e doi; operario~. 
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DrNAMAilCA - I, s. Neumann e C. V. Bram,snaes; II, H. Veste-
sen; III, C. F. Mad_sen .. 

·EQUADOR - 1, Rafael H . . Elízalde e Juan Cueva Garcia. 
HESPANHA - I, Visconde de Eza e Adolfo Gonzales Posada; II, 

Alfonso Sala; III, Francisco Caballero. 
FINLANDIA - I, A. H. Saastaimoiwen e Niilo A. Mannio; II, Ro-

bert Lavoniue; III, Matti Paasivuori. . 
FRANÇA - I, Arthur Fontaine e Max Lazard; II, Louis Guérin; 

III, Léon J ouhaux. 
GRECIA - I, João Sofianopoulos e Angelus Skinzopoulus; II, Eu-

genio Cantacuzene; III, Tirrioleão Lamprinopolos. 
GUATEMALA - I, Francisco Sanchez Latour e Ramon Bengoe-

chea; II, Alfredo Palomo Rodriguez; III, Manoel Moreno. 
HAITI - I, Carlos Mora:\'ia. 
HoLJ,ANDA - I, Mons. W. H: Nolens e G. J, van Thienen; II, 

J. A. E. Verkade; III, J an ôudegeest. 
INDIA - I, Louis James Kerhaw e Atul Chandra Chatterjee; II, 

Alexandre Robertson Murray; III, Narayan Malhar JoshL 
INGLATEBHA - I, G . N. Barnes e Malcolm Delevingne; II, D. · S. 

Marj-oribanks; III, G. H . Stuart-:Bunning. 
_ ITALIA - I, Barão Mayor des Planches e G. di Palma Castiglione; 
II, E. Baroni; III, Gino BaMesi. · 

- JAPÃO - I, Eikichi Kamada e Minoru Oka; II, Sanji l\'luto; III, 
Uhei Masumolo. 

NICARAGUA - I, Ramon Enriquez. 
NORUEGA - 1, .T ohan Castberg e I. M. Lund; li, G. Paus; III,_ J. 

T'eigen. 
· PANAMÁ - I, Jorge Luís Paredes e Frederico Calvo; II, José A . 

Zubieta; III, And1,és Mojica . 
PARAGUAY - I, Manuel Gondra e Arturó Campos. 
PERSIA - I, ·Abdul Ali Khan e Ali Asghar Kkan. 
PERU, ~ I, Carlos Prevost e Eduardo Higginson; II, Vicent~ Gon-

zalez; III, Victor A. Pujazon. 
PoLONIA - I, Franciszek Sokal e Josef Rymer; II, Jan Za·gle-

niczny; III, Edmund Bernatowicz. 
PoRTUGAL - José Barbosa; II, Alvaro de Lacerda; III, Alfredo 

Franco. 
RuMANIA - I, Constantin Orghidan e Gregoire Michaesco '. 

. S . SALVADOR - I , Salvador Sol . · 
SERVIA - Slavko Y. Grouitch e Ludevit Peritch; II, Marko 

lJauer; III, Sveta Frantz. . 
· SIÃO - I, Prabba Karavongse e Chamindr Bhakdi. 

SuECIA - I, A. Erik S•ji:iborg e R . G. Halfred von Koch; II, 
Hjalmar von Sydow; III, A. Herman Lindqvist. . . . . . 

SUISSA - I, Hanz Sulzer e Hermann Rüfenacht; ·II, Dietrich 
Schindler; III, Conrad Hg. 

TCHECO SLOVAQUIA - I, .T. Sousek e Charles Spinka; II, F. Ho-
dacz; III, R. Tayerl•ee. · · 

URUGUAY - I, Jacobo Va.rela e Hugo V. de Pena. 
VENEZUELA ·_ 1, sa-ntos A. Dominici e Nicolas Veloz. 
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PHOJ ECJ'O N. 663, DE 1920, APPROVANDO AS CONVENÇÕES ADOP1'ADAS 
PELA CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO DE 1919, F,:M 
WASHINGTON; COM PARECERES DAS COMMISSÕES DE DIPLOMACIA E 
TRATADOS, E DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

A' Commissão de Diplomacia e Tratados foram remettidos o pro-
jecto e indicação do Sr . Andrade Bezerra, oriundos das resoluções 
adoptadas na Conferencia I'nternacional do Trabalho, reunida em 
Washington, ha precisamente um anno, com a presença de diversos 
delegados brasileiros, repre·sentantes ofrficiaes do seu Governo . 

A remessa a· esta Commissão Permanente é determinada pelo fa-
cto de não se poder dar andamento ao proj·ecto approvando conven-
ções internacionaes, sem que sobre ellas a mesma se manifeste 
antes. 

As circumstancias ·em que as convenções em mfoiatura da Con- · 
fctencia, cuj-as actas o uresoluções têm ·esse valor a par de outras 
que apenas assumem o aspecto de conselhos ou suggestões aos paizes 
signatarios, são dignas de uma apreciação, ligeira embora, deste pa-
recer. Entre· todos teve especial relevo o de terem as ditas con ven-
ções ·vindo ao .conhecimento da Camara, por apr esentação pessoal 
de um Deputado, e não por mensagem do Poder Executivo. 

E' verdade que este fez sentir, quando interro'gado com insisten-
::ia sobre o assumpto, aos seus interpellantes da tribuna parlamen-
tar, que taes convenções constifoiam méros rascunhos das pro_pria-
mente ditas, que na figura de simples conselhos não eram suscepti -
vcis do referendo legislativo nem a elle careciam de ser affect.adas 
formalmente para que se as adaptasse. Assim, não ·era, porém, 'pois 
que no. seu caracter de compromis,sos taxativos ou tacitos, para se 
incorporarem á nossa· 'legislação interna ou no corpo de léis mixtas 
do direito internacional, o Congresso tinha que as referendar ou 
julgar definitivamente. E' essa prerogativa que restabelece o pre-
sente parecer, tomando d eHas conheciinento, apezar da fórma por 
que· se lhe apresentam, segundo o n. 12 do artigo 34 da Constituição 

. Federal, sobre as attribuições privativas do Congresso . 
O exame das referidas Conv•enções é, no presente, apenas uma 

solemnidade legislativa a cumprir por parte da Commissão de Diplo-
macia, desde que, tendo approvado o Tratado de Paz .. que convocára 
a Conferencia de ·washington, indo até o detalhe de lhe traçar a 
respectiva ordem do dia, não as póde apreciar pormenorizadamente 
·e no seu merito, por competir essa tarefa á, Commissão Especial 
creada p ela Camara para dizer desses assumptos de legislação so-
cii!-1, a qual deve ser ouvida necessaria e regimentalmente ainda so-
bre cada uma das citadas Convenções. 

Quizesse, porém, fazel-o, e estaria como a dita Commissão, s=m 
os •documentos authen tica e officialmente remettidos p elo Governo, 
pois a de Legislação Social tem, nas mão;s de alguns . de s·eus mem-
bros sómente, e graças a obsequias pessoaes, as conclusões ou pro-
jectos· de Convenções; emquanto a de Diplomacia nem por ·esse modo 
os obteve. Ais actas da Con.ferencia, por exemplo, só viéram ás mãos 
do · Relator deste parecer, depois de duas rejeições pela Camara, sys~ 
lematica nessa conducta com as informações pedidas, e que só deste 
feitio recuou, quando elle, para não insistir inutilment :> , aprese·ntou 



-
1625 -

a ren\U,l,'!ia das duqs Commi1ssões a que cabia o estl!l.do .da questãt). 
internacional e operaria. ·Por essa amostra, se vê as inn um eras üif-
ficuldades com ·que tivemos de arrostar para não protellar injustifi-
cadamente u massumpto de tanta relevancfa e da maior urgencia. 

A Commissã0 de Legislação Social, cem honra para nossos fóros 
de paiz culto, está ultimando mh trabalho iniciado, quando em Ver-
sailles ap·enas se sufragava a ordem do dia, para W·ashington, e que 
lhe fôr·a, mediante solicitação de sei:t Presidente, Sr. .T osé Lobo, en-
dada, por telegramma, pelo Chelfe . da Embaixada Brasileira alli 
acreditado, Sr . Epitacio P•essôa. Deist'.arte, quando se votou a appro-
vação do Trátado e que o Sr. Azevedo Sodré estudou esse titulo de 
seu tex.to ·na Commissão de Diplomacia, já iam muito adeantados os 
desenvolvidos estudos da de Legislação Social, na supmmencio-
nada orrl·em do dia . OU:trosim, quand0 se realizava a Conferencia de 
·washington, já a Commi1ssão Especial do nossa Parlamento tinha 
assentado os principaes topicos da ordem do dia daquella, com 
muito maior largueza, mais fecundo liberalismo e assigna.Jado des-
cortino que as resoluções adaptadas ou aconselhadas ao legislador 
brasileiro na1s Convenções que ora temos deante dos olhos. 

Urgindo, porém, o tempo e não tendo sido al.nda ultimad a a 
votação parcial do amplo projecto em estudos na Commissão Espe-
dal, j·á pela magnHude da materia, já pela morosidade dos subsiçlios 
da administração, indispensaveis a uma cuidadosa opinião da in-:s-
ma, o que se deve, para admitfir sempre a boa fé dos administrado-
res, incontestavelmente á incomprehensivel procras·Hriação de esta-
belecimento de um Departamento do Trabalho, já creado· por lei ha 
dous annos, terá a dita Commissão de, antecedendo áquelles pro-
jectos da nova legislação, se contentar, para não deixar sem regu-
larização o caso operaria na vida juridica nacional, em approvar as 
Convenções de Washington como um esboço das suas futuras leis, 
um como mínimo possível desde logo sem maior·es resistencias, pois 
a elle já adheriu o Governo, pela palavra de seu leader em plena• 
rio, "emquanto se não u:B'l:imava o p1'ojecto" ultimamente elaborado 
na Commissao Esl'lecial . 

E' deante desses ponderaveis motivos que, embora a âeficien-
da ou mesmo a frouxidão dos termos das Convenções d·e Washington, 
sômos de parecer que, pedindo-se a regimental urgencia, se vote 
quanto antes a ap.provaçã-o das mesmas, de m@dt> a que ainda na pr ~
sente legislatura o paiz se encaminhe . para a firmação de princi-
pias e r egras indeclinaveis ·á vida de I'elações entr.e. operarias e 
patrões, no actual l''egimen ec.ono:mico. •Representa, ·pois, uma trans-
acção com o tempo e o Regimento, o g.est0 do erudito Deputado per-
nambuca:no, que devemos auxiliar, pela intelligencia do recurso 
usado para, de uma vez, romper as resiste.ncias evi·dentes ou masca-
radas, da rotina e do inisoeismo, que tanto an1eaçam embaraçar, 
ainda depois de decretado, a vida ao novo organ•ism0 km;idico no 
paiz. ' d . C . - d n. l . E · e parecer, pm.s, a omm1ssao e 1'111'> 0màcia qQe a app-rova-
<Ção do resolvido ou deliberado em Washington se faça, sem. pr•efuize 
do projecto de lei interna em andamento muito ·avançado, n,a Com-
missão de Legislação Social, o qual deverá ampliar clarividente-
mente todos os el!ls pontos restrictos ou · tíbios, caracfei:isticos d·a 
·complexidade do assumpto., aggravada pela diversidade de raças e 
·de c1a.sses ·ou interesses que se defrontaram ,em Washington e qu~ 
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só no vago poderiam accordar como se deduz das Conv.enções alli 
approvadas. 

Um ponto grave, porém, ficará desse referendo nosso, se desde 
loi;o se não fizer a dilatação das bases de Washington em lei na-
cional propria ao caso: - é a regulamentação das leis em especta-
tiva e derivadas das resoluções da Conferencia. Para esse ponto me-
lindroso está seguro o Relator deste parecer que a Commissão Espe-
cial dedicará os seus melhores cuidados, de modo a evitar desvios 
ou desfigurações nos seus propositos legistas, pelos conhecidos re-
gulamentos da nossa burocracia arv.oraga muitas vezes em poder 
revisor das leis, o que nem sempre se dá com felicidade para os in-
lcresses da conectividade. 

Nesses termos, é de parecer a Commissão de Diplomacia que 
sejam a d optadas as Convenções suggeridas pela Conferllncia ln ter-
nacional do Trabalho, reunida em Washington no anno de 191'9, e 
}Jara a approvação immediata das mesmas, solicitando da Gamara, 
pelo intermedio da Mesa, a devida urgenda, pede a approvação de 
cada uma em um só projecto. 

Dada a especie de "projecto de convenção" e "recommenda-
ções ", revestida pelo cnnjunto das resoluções da Conferencia de 
Washington, julga a Commissão de Diplomacia e Tratados, que, li-
mitando seu parecer á preliminar relativa ao processo legislativo d ·e 
appr.ovação seguido para as convenções communs, só lhe resta~ 
opinando pela approvação cóndicional do projecto que suffraga (} 
deliberado naquella Conifer.encia, e deixando de propôr qualque1· 
projecto, segundo a indicação, por não serem rígidas como as con-
venções em geral, ·e poderem ser desenvolvidas pela Commissão So-
cial, que as a:dopte express~mente, p·or preferir que sobre o offe-
recido pelo representante pernambucano se pronuncie livre e effici-
entemente a Commissão Especial de· Legislação Social, cujo .exame 
suppletivo invoca nos devidos termos regimentaes. 

Sala das ·Commissões, 7 de Dezembro de 1920. - Augusto de-
Lima, Presidente. - Maurício de Lacerda, Relator. - Vaz de Mello. 

Estado Coimbra. - Buarque de Nazaretli. - José Maria. 

Foram presentes á Commissão de Legislação Social o projecto-
n. 663, de 1920, approvando - para os fins do artigo 405 do Trata-
do de Versailles, de 28 de Junho .de 1919 -- as conclusões dos pro-
jectos de conv.,enção~ adoptados pela Conferencia Internacional do 
Trabalho, reunida em Washington, de 29 de Outubro a 29 d~ No-
vembro do mesmo anno, na qual - em qualidade de membro da 
Organização Internacional do Trabalho - o Brasil tomou parte, e, 
l.Jem assim, a i.ndi<cação n. 10, de 1920, apresentada pelo autor· do· 
projecto, Sr. Andrade Bezerra, para que as Commissões de Diplo-
da e Tratados e Especial de Legislação Social, tomando . conheci-
mento dos projectos de r ecommendação adoptados pela mencionada 
Conferencia, examinem - para os fins do citado art. 405 do Trata-
do de Versailles - as providencias nelles propostas com o elevado-
objectivo de proteger e garantir a situação dos trabalhadores. 

Não se póde, nem se deve regatear louvores á feliz iniciativa de> 
illustre parlamentar e professor pernambucano, apresentando taes 
projectos e indicação, e aos esforços empregados em esclarecer e-
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fundamentar taes actos legislativos, precedendo-os de expos1çao 
tão brilhante quão minuciosa, que constitue documentação copiosa, 
clara, segura e autorizada, como requerem o estudo e a votação da 
materia. 

A Commissão de Diplomacia e Tratados, em parecer da :rnto-
ria do Sr. Mauricio de La·cerda, aconselhou a approvação do pro-
jccto n. 663, para que "ainda na presente legislatura o paiz se en-
caminhe para a affirmação de principios e regras indispensaveis á 
vida das relações entre operarios e patrões, no actual regimen eco-
nomico '', e que a approvação das Convenções da Conferencia de 
Washington "se faça sem prejuizo do projecto de lei interna, em an-
damento mui avançado na Commissão de Legislação Social", dei-
xando de se pronunciar a respeito da indicação n. 10, por versar 
sobre méras recommendações. 

Cumpre-nos, pois, a•preciar o merito dos projectos de convenção 
internacional, cuja approvaçã-o é proposta pelo Sr. Andrade Be-
zerra, no seu p·rojecto n. 663. 

Os estadistas que receberam o encargo de - na Conferencia ·de 
Versailles - pôr em ordem nas cousas do mundo, realizando a re-
construcçáo social reclama.da pela ultima guerra, reconheceram e 
proclamaram - como verdades incontestaveis e experimentalmente 
firmadas - uns tantos factos e principias, aliás, ·consignados na 
parte XIII do Tratado de Paz, que devem guiar e dominar o estudo e 
solução do problema trabalhista, e que - por isso mesmo - deve-
mos assignalar, ter bem vivos na memoria ao examinarmos e votar-
mos esses proj.edos de convenção, que .constituem fructos do mesmo 
Tratado de Paz. . 

E' .. de notar que a citada parte XIII tem por epigraphe "Traba-
lho", e a sua 1ª secção, "Organização do Trabalho", cujo preambulo 
parte do principio - que a paz universal, objectivo da Sociedade 
dyr.s Nações,. só póde ser fundada na justiça social; e prosegue aftfir-
1írnndo que actualmente existem, entretanto, condições de trabalho, 
que importam - para um grande numero de pessoas - em miseria 
e provações, que violam os preceitos da justiça social, e geram tal 
descontentamento, que põe em perigo a paz e a harmonia uni-
versaes. . 

UPge, por conseguinte, modificar para melhor essas condiçõés, 
por exemplo, continúa o preambulo, no que concerne á regulamen-
tação das horas de trabalho, á fixação de um tempo maximo do diq. 
e da semana de trabalh€, do recrutamento ·da mão de obra, á luta 
contra a desoccupação, á garantia de um salario assegurando conve-
nientes condições de exisfJencia, á protecção dos trabalhadores con-
tra as moles tias geraes ou prof issionaes e os accidentes resultantes 
do trabalho, á protecção das crianças, dos adolescentes e das mulhe-
res, ás pensões da velhice e da invalidez, á defesa dos interesses dos 
êrabalhadores occiipados no extrang:efro, á affirmação do principio 
da liberdade syndical, á organização do ensino profissional e te-
chnico, e a outras medidas analogas. 

Taes modificações devem ser realizadas, porém, em todas as 
µações. porque a não adopç~o - por uma dellas - .de regímen de 
trabalho humano, constitue obstaculo aos esforços das outras. 

Assim a paz social, penhor e ao mesmo tempo condição de paz 
geral. depende substancialmente do concurso harmonico de todas 
as nações para protecção l egal do trabalho em cada uma dcllas, não 
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só porque - pela repercussão da1s leis sociaes sobre as condiçõ,es da 
, ·concurrencia inter.rnaci-Onal, nã'0 se "PÓde proteger os trabalhadores 
' de ,um }i>·aiz, sem fa:zer o m.esmo oo mios . de todos os outros paiz.es 
- eorno tambem porque - .pela ·-solid•ariedade 'cl'os problemas - ·é 
impossível intervir em um dos ramos ou domínios do trabalho, sem 
iiitervir ao mesmo tempo ern · fodos •es eütros. 

. Para . prnteger · effücaz .e fructm>sam:en.te o frà'bàlho, é · indispen-
·savel, portanto, protegei-o ao ·mesmo lemip·o em tbdas as -suas mani-

. festaç.ões e -em fodos os patzes, e ·ess'e eS'copo só póde ser attingi'do 
Jnedilmte A ORGA:N•IZAÇÃO IN'l'ERiNA:CH>NAL DO TRABALHO. 

Taes são, ·em breves traços, -a .ori•gem, o proces·so de formação 
e fundamento do organismo internaclonal permanente, encarregado, 
nos termos do art. 3'87 do Tratad0 de Paz, da realização pratica dos 

· princípios eNpostos, e que comprehimde: a) wm'a. conferencia gerral 
dos representantes do.s paizes que fazem parte da Liga das Nações 
·(a Conferencia de Washi•ngton, após 1argo debate, admittiu ~ como 
seus mebros - delegados da Allemanha, da Austria e da Finla:ndia, 
que ainda não faziam parte da mesma Liga, de'legados que, entretan-
·io, .não chegaram a temp0 de partic1ipar dos respectivos trabaihos); 
b) um orgão executive <denominado - Repartição ou Departamento 
Internacional do Trab.alhe, dirigido por um Conselho de Adminis-
l!ração, composto pela fórma prescripta no art. 393 do Tratado '.de 

·paz; c) processo ·r·egulando a acção desse organismo. 
Verifica-se do exposto que a internaciona1izaçã~ do problema 

·trabalhista e a c0rrespo11idente organização internacional do traba-
·lho, sã.o a consequencia dia imperiosa necessidade d-e realizar effi-
cazmente aquelles invocados princípios de justiça social, modifican-
~io para melhor a situação dos trabalhadores, e ao mesmo tempo o 
unJco .processo seguro para p-ros-eguir praticamente essa reali-
zaçã-o. . 

Não se trata, na ·especie, de uma arbitraria consagração de prin-
cipias, nem é nova ·ou original a mecl.icação aconselh.ada - na par-
te XIII do Tratado de Paz - para molestias s'ociaes tão antigas e de 
.tão evidente realidade e c'<ilntinuidade. 

Para prova d·a verdade do que affirmamos, bastará volvermos 
olhos ai.tentos .para a historia de tão generoso movimento, e pode-
mos faz.el-o prompto e com segurança, recorrendo á brilhante e au-
torizada exposição ' c0m que o Sr . Andrad'e Bezerra precedeu e fun-
tl.amentou o proj.ecto -de lei, .q1rn ora estuclamos. 

De facto, 0 neta'Vel economista Blallquí, ·em obra pública.da en~ 
1838, discorrendo sobre a justa e necessaria :refórma, e sobre a pro-
tecção p1'1rame11te nacional concedida ao operaria, j-á ·havia a,ffirmado 
inequivocamente "Um só meio existe para conseguil-a, evitando-lhe as 
desastrosas consequencías; '·SERIA FA:ZEL-A ADOPTAR AO' MESMO TEMPO 
POR TODOS OS P©V0S •rNDUSTRIAES, EXPOSTOS Á CONCURRENCIA EXTE-
RI0R." . 

Mais ou men0s pela mesma época - Dáníel 'Legrand, industri'al 
e reformista .alsaciano, que havia desenvolvfüo extraordina.ria pro-
paganda de reformas nacionaes a favor dos trabalha:do-res, conven-
cido da inef,ficada da protecção restricta de ·Cada paiz, apontou o 
remedia para esse mal, enunciando clara e precisameI:lte o conceito 
<la legislação internacional do trabalho: é de 1840 a círcular que elle 
rifrigiiz ·aos governos da Allemanha e da Suissa, PROCLAMANDO ESSA 
INEFFICACIA E A URGENCIA DE UM ACCÔRDO -DE TOE>A!S AS P-OTE'NCIAS IN• 
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DUSTRIAES, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO Á, REGULAME:?iTAÇÃ:0 
NORMAL DO DIA DE TRABALllO. 

De 1844 a ~848 dirigfü , a ~minentes pe:rsonal1dades politlc.as 
francezas cinco cartas sobre a regulamenl.ação internacional do tra-
balho~ e posteriormente aproveitando a .. opportunidade fornecida 
pela exposição · de 1853, dirigiu um appello a .todos· os paizes indus-
ll'iaes, para que, durante a exposiçã.o, REALIZA·SSEM lJ-M CONGRE/SSO 
PARA PREPARO DF. UMA CONVENÇÃO INTERNACIONAJ, SOBRE. A Sl';l'UAÇÃ-0 
Dos · TRABALHAD'0RES; faz-e.n-do acompanhar o. appello de um projectq 
Úe "LEI IN.TEC\!NAGIONA'L". , 

Nãii» se tra-ta>va de· mo'vimentb l'.estrido a essa época e á França, 
t:, que - p-or não corre!>ponder a necessidades reaes - dev·esse des; 
fazer-se como as effervescencias ephe,meras - pois que, em f.858' a 
idéa é a~ceita aa .AUemanha, . e · defendida no "U'icci.ona:rio de Scien-
das Pofüica·s'', Íá'l· caminho; generaliza"se p~lo p,ab·ocinió de muitos 
e enuinentes JiJubUeisfas, d'e m-0d'O qtJ,e nas assembléas do Ve.r.eÍll für 
sozial politik, de 187·2 e 1882~ A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS GARt\NTIAS 
AOS T~:ABA·:ut,AQQRBS; 'Q1dJhanteemnte<· sustenfüd.a· :JiJOr B.renfono, é - a 
despeito da vigorosa1 opp0sição, de OOHN, - aoce.i.ta JJ>ela. qua.si t©-
talidade -dos membros dessa aggremiação; na Belgica - o sod-alista 
Gesar. De,paepe , f.a,z-lhe a P•ll0JJ>aganda e.im uma. série d:e · conferencias.; , 
a "Associação , l ,1dern,acionalt dos Tvabalhaduves", emJ 118'u4 e - 1866, ne 
acto .. de sua fzmà'f1ç,ã0 e .no seu: p·rimeíro< Congl1<bSs@ de G:éne:bru·; A-DOPT~ 
ESSE PRl"NCIPl0·: DA• I.NTERN·ACHi>'NA<J.,IZAÇÃ.cü' C'@:ITTO• 1.Cm dos ponfus de• Sf!US 
p,rognammas; 01 Congresso Operaria de Baltimo.re tambem abraça 
cm 1'868 a mesma orientaçã0, e dah•i por diante o principio-- a1mnta-
do figurnu , com0. these ob.rigatoria da 011dem d© d'i~ de todos os 
;::ongF,essos op~rari·os ... 

O movimento não ficou, porém, circumscripto á propa•gand'a ·de 
nublit:is,tas . e professoi>es,, de . as.so.ciações,. sdeFJ.tifie·as e pal•iticas, e 
de congressos operarias, ten:do penetrado f11anca1mente· nos drculos 
governamenta-es.,. O'brigan.do, os e.stadista-s a. se· initeressa:rem pel0 ·as-
sumpto. E nesse particular. coube á · Suissa ª' inicii;itiva, que surgiu 
em 1876,, em discurso P,rofêddo pelo· Cononel Frey,. p0r o:ccasião - da 
abertura do Congr·esso Nacional de · Berna, e se co1'p·0dfi-cüu mais 
tarde em uma moção -do mesmo Coronel, unaF1imeme1J·te a•JJ>JJ>r<'»Vada 
pelo Conselho Naci.onal Suiss-0, em 31 de Abril. d·e 1881. 

Numel'osas conf.eren.cias internaci•onaes . se :real.1zaram de)íJ-0is, 
muitas com caracter o.fficfal, todas visarndo r·ealizar· o i:deal" da inter-
n;idonaliz·açã-o das medtdas protectoras reclamadas p.elo trabalho, 
cumprin.do destacaJ· as seguintes:, de Berlim. em 1819-0 (c©nvocada 
por · Guil'berme II, que,, iniciando . seu r.eina·do, queFfa po),ilul·arJdad·e 
entre os -0perarios); de Berna, em 18·9.1r; d·e ·Milão, em" 1894; d'e' Bru-
xell'as. em 18'97:· de . Pads, em 1900; de DusseJ.dorf; em· 1902; de 
Vienna. em 1905; d'e Roma. em 1908; de Haya, ,em· 19110; de· Dvesden, 
em 191'1'; de Zurich,,, em 1.912. 

Merece tambem ser posta em fóco a obra da "A:s'sociação Inter" 
nacional para protecção legal dos tmbalhadores", constituid'a defini-
tivamente em 1901, pela. assembléa· de· Basiléa, para o estude com-
parado das leis dos diversos paizes, reunindo os documentos neces-
sarios á. sua ex.acfa comprehensão E PARA ORI•ENTAÇÃO DA OPINIÃO P'C:l-
BLIC~ NO SENTIDO DA IMPORTANCIA·· E OPPORTUNI'DA.OE DAS MEDIDAS· PR'O-
'IECT·ORAS Do TRABALHO, pois que attingia beneficamen·te seus Mn:s, 
contribuindo não só para notavel desenvolvimento, em todos os 
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paize.s industriaes, DE LEIS PROTECTORAS DO TRABALHO e para o reco-
llhecimeIZto das necessidades DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE UM CERTO 
NUMERO DE. MEDIDAS CAPAZES DE ASSEGURAR AO OPERARIADO UM MINIMO 
DE CONFORTO MA'l'ERIAL e de EDUCAÇÃO SOCIAL, como para levar ao 
espirito dos homens de governo e dos vultos mais representativos 
das diven,as classes sociaes, - o SENTIMENTO REAL DE QUE A ELEVA-
t,:Ão DO NIVEL DE VIDA, QUE OS TRABALHADORES PRETENDEM, REPOUSA NOS 
MAIS ELEMENTARES PRINCIPIOS DE J"USTIÇA. 

Essa foi, aliás com as aggravações decorrentes dos successos da 
guerra, a situaçã.o encontrada pela "Commissão IIZternacioIZal do 
Trabalho'', constituida pe'lo "Conselho Supremo .dos Alliados'', para 
estudar - e indicar á Conferencia da Paz - as soluções reclamadas 
pelo problema do trabalho. 

Na execução. do encargo de organizar o projecto de . legislação 
internacional sobre o trabalho, essa Commissão foi vigorosamente 
auxiliada pela intervenção de diversas associações operarias, que se 
r'euniram para o estudo do mesmo assumpto. 

Em Setembro de 1914, a "American Federation of Labor", que 
representa milhões de operarios organizado.s, adoptou a seguinte re-
solução: · 

"A convenção ·da American Federati@n of Labor, em vista ·do 
Congresso geral da paz, que se reunirá sem duvida no fim da guerra, 
declara-se prompta e autoriza seu Conselho Ex·ecutivo a reunir em 
um mesmo Jogar, para o fim de combinar as reclamações e divergen-
cias de cada povo, os representantes do trabalho organizado de to-
das as nações, afim de. fazer propostas e de tomar medidas necessa-
rias para o restabelcimento das relações fraternas e para a pro-
tecção dos trabalhadores, estabelecendo assim ·as bases de uma paz 
duradoura." 

A essa resolução juntou-se, em Julho de 1916, a da conferencia 
syndical inter-alliada, de Leeds, concebida nos seguintes termos: 

"O Tratado da Paz que porá fim á guerra actual e que deve 
assegurar aos povos a liberdade e indep·endencia politica e ·eco-
nomica, deve igualmente libertai-os do iIZfluxo da concurrencia capi-
talista internacional, e ASSEGURAR Á CLASSE OPERARIA DE TODOS os 
l'AIZES um minimo de garantias de ordem moral e material, SOBRE o 
DIREITO AO TRABALHO E DIREITO SYNiHCAUSTA, MIGRAÇÕES, SEGUROS SO-
CIAES, E DURAÇÃO, HYGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO." 

_ Na Conferencia de Stockolmo, na primavera de 1917, os delega-
dos das organizações syndicaes allemãs e · austro-hungaras, adheri-
ram á resolução de Leeds, dirigindo nesse . sentido, expressivo tele-
gramma a Jouhaux, Secretario da Conferencia Geral ·do Trabalho, 
em Paris, e identica adhesão foi prestada successivamente na reunião 
de Berna, em 1917, por o.perarios dos Imperios Centraes,.,,em compa-
nhia de trabalhadores neutros, na Conferencia de Berna, em Feve" 
reiro de 1919, e finalmente pelos representantes dos syndicatos 
christãos reunidos em Paris. 

As medidas assim patrocinadas tambem tiveram a adhesão plena 
E. consciente dos representantes do patronato, como bem o salientou 
o autorizado publicista do Le Correspondant, no estudo sobre "Orga-
nização lntemacional do Trabalho", que, por deliberação da Com-
missão de Legislação Social, foi publicado em uma de suas actas, e 
do qual destacaremos o seguinte: 
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"Esta tendencia á internacionalização d'os problemas de pro-
lecção operaria se explica perfeitamente PELO INTERESSE Do PATRO-
NATO EM FAC]): DAS REIVINDICAÇÕES CRESCENTES DA CLASSE OPERARIA. 
Na impossibilidade de resistir ás reivindicações, cuJ A JUSTIÇA ERA 
EVIDENTE, e que encontraram uma expressão e uma força nova nas 
Encyclicas de Leão XIII, os PATRÕES PENSARAM EM ESTENDER ESTAS 
•CONCESSÕES A TODOS OS PAIZES, AO MESMO TEMPO, DE MODO A NÃO ~E 
ALTERAREM AS CONDIÇÕES NORMAES DA CONCURRENCIA MUNDIAL. Esse in-
ieresse explica que o movimento de protecção aos operarias, no domi-
11io internacional, TENHA PARTIDO - NÃO DOS MEIOS OPERARIOS, - MAS, 
AO CONTRARIO, DOS MEIOS BURGUEZES." (Le Corresptmdant, Sept. 1920, 
L'organisation internacionale du ll'avail.) 

Se abstrahirmos da larga e solida demonstração assim fornecida 
-pela historia das instit:uiçi)es do trabalho, e encararmos o problema, 
-0ra em estudo, no seu aspecto propriamente juridico, deante das 
;1ormas do direito, verificaremos ainda que as conclusões e prinei-
pios inscriptos na parte XHI do Tratado de Paz, bem como os appa-
relhos .e processos nella instituidos para a indispensavel pratica de 
taes princípios, nada têm de artificial o uarbitrario, e representam 
pura e simplesmente o desenvolvimento natural e logico de relações 
)uridicas que nasceram, desenvolveram-se e trausformaraµi-se ao 
fofluxo das imperecíveis normas do direito. · 

As relações juridicas e os legWmos interesses oriundos da acti-
v idade operaria, qualquer que seja o paiz em que esta . se exercite, 
apresentam um conjunto de aspectos identicos. A identidade ·de in" 
teresses, que dahi nasce, reclama - da parte de cada paiz. - iden-
~1ca norma juridica que os regule e garanta. · 

A experi~ncia demonstra que isso não basta, entretanto, para 
inteira efficacia dessa garantia, e que como já o fizemos sentir, para 
regular e proteger efficientemente o trabalho - É ESSENCIAL PRO'rn-
GEL-o, AO . MESMO TEMPO, EM TODAS AS SUAS MANIFESTAÇÕES E EM TO-
DOS OS PAIZES ; 

Esses phenomenos ou manifestações da actividade operaria ca-
racterizam a natureza internacional do problema, e são ao mesmo 
tempo uma consequencia desta. E, como a toda relação juridica, a 
-iodo legitimo interesse· deve corresponder norma juridica ou legal 
que o reconheça, regule e proteja, assim tambem - á internaciona-
lização do problema trabalhista deve corresponder a organização in-
ternacional do direito e da lei que, com a uniformidade reclamada 
por aquelle conjunto P.e aspectos identicos, regulem tal problema. 

·Assim, em consequencia· do desenvolvimento natural das rel:l-
-ções juridicas. oriundas da actividade operaria, surge .a -- necessida-
de indeclinavel dessa lei que deve ser elaborada por um organismo 
collectivo. que represente tod9s os interessados, e para cuja consti-
tuição e funccionamento contribua cada paiz, no livre exercício de 
sua soberania . 

Essa é uma nova fórma de manifestação do direito, determina-
·da pelo regímen industrial contemporaneo, com profundas causas 
-cconomicas e sociaes, e que exerce decisiva influencia sobre o di-
rdto publico, sobre o direito civil, commercial e criminal, fiscal, ad-
ministrativo. etc . 

O resultado favoravel ao trabalho operario, assim produzido 
pela acção conjunta da soberania desses diversos paizes, é obra do 
direito, porquanto só .o- direito possue a força effectiva, creadora e 
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.cegulad'Ora da ordem, tant0 nos dnminfos d.as relrtçõcs nacionacs, 
'-}uanto na esphera internacional. E a convicção s0bre a necessi.dadc 
de 1:egular e garantir, util e efficazmente, as relações e interesses 
oriundos da actividade operaria, e - mais do. que a convicção - o 
sentimento dessa necessidade - gera e constitue a consciencia ju-
ridica internacional, indispensavel á efficieneia do direit© nessa 
sua nova fórma de manfestação. 

Bem paleJiJ.te fica, portaJil.to, que as affirmações de principio& 
consignadas na parte XIII d© Tratado de P·az e· os remedi·os nella 
prescriptos para ©S males decorrentes d© prob1ema do tratiaHlo, e 
i.Ios q.uaes a•S convenções e 1:·ec0rnrnenda~ões approvadas pela Con-
ferencia de Washington são conse•quencia e desenvolvimento, anás 
previstos e, r.·egula<los no. mesmo Tratado, não constituem novidade, 
.:i em creai;;ões artifici.aes ou arbitrarias,, pois· tiveram e· eontin.uarn 
a ter - a ·seu favor - a consagração continuíl, cQnstante, crescente, 
no tempo e nos paiZes de maior ou menor d.esenvolv,imento indus.-
lrial, tr.ibu.tada pela paJavra. fallada .e escripta dos mais reputados 
professores, economistas, jurist:onsuHos, sociolog-os e estadistas;: d·e 
·a,<;sociações. scie-ntificas, po1iticas e op.era1r.ias de confere.neias ou 
congiiessos internacionaeS<. . ' 

V,~m0s, assim,_ atra.;vés, um lo•LJ•go. }')er.iod0 da. historia, cong•r.ega-
dos em torno dessa éonsag,ração · ineG{uivoca', os v.ultos. mais . .repre-
sentativo!? . e eminentes. d.ai C'ldtura hmina1pa, entre os quaes figura . com 
merecido e inc0ntestavel r.elevo, Leão X1II, as mais. autodzadas insti~ 
~uições pa.rtie,ula.r.es• e of.fieiaes· .de t,g<iJos 0s, paizes, de raças diffe:ren-
les, e' filiil'da,s a0.s di'!ersos. credos religi©sos. Qra, só a verdade. é ca-
paz de despertar, ahmentav e conserv.ar tão, mil'acul0sa, mani.fos~ 
~~- . 

Estudad'a a questão nesse aspecto geral e de natureza f1:mda-
mental, passaremos a exa.minal-a sob o ponto de vista das leis e dbs 
iHtcrcsses µatrfos:. 

Nadra ha de off'ensivo á Constituição Federal - nos pdnci~ios 
e conclusifos,, medídas e providencias sobre a organização do trnba-
lho, constantes do Tratado de Paz de Versailles, e das cwnven'i'.Ões e 
recommendações; que - por força e como desenvolvimento do mes-
mo Tratado .. - foram adapta.das pel;i Conferencia Internacional, 
reunida em \V.as'hington, em Novembro de• 191!9. 

As convenções, ajustes e tratados dessa natureza têm o apoio 
expresso da Constitui'ção (a.rt. 48, §§ 14 e 1'6, combinados oom· o 
art. 3'4, §: 12), e nas confei·encias· - de que resultaram aquelles tra-
l'ados., convenções e recommenclações - o BrasH tomou parte e de-
Ji,berou, em vi.rtude e no exercício de su.a soberania, de accôrdo co.m 
•mas lei·s, seJiJ.d0; ao · demads• certo que a· ratificação, indispensavel 
ú execução do Tratado de Versailles por parte do Brasil, foi votad:-. 
J3.elo Co>Iiglress0: Ni:tcional1. · 

PassaJiJ.d0• ·a uma outr-a ordem <il•e idéas, e- para tranq11illiza1~ es-
crupulos e temores, expressi>s em objecções divulgadas pela hn . .. 
-prensa, NmstataJ•emos GJ.Ue as convenções e recommendações, que 
ora estudamos não constituem invasão internacional. de allri•buiçõ.es 
legislativas nossas, pol"qnanto·: · 

a) são o fructo · da manifestação collectiva de soberanias, em ii-
vre exercicio, .da qual co:mpar.tici.pou o· Br.asU; · 
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b,) a1')ezar dessa C·omp.articipação eN.pressa devem ser ratifica-
rlas pelo Congresso Nacional; 

e) mesmo depois de concedida essa ratificação, ellas, para se-
rem effecti.vamente appH-c,a.das - dependem de lei que lhes dê os 
neressarios desenvohdi:nentos. 

Alguns espíritos, em 1rnmero limitado, aliás, emprestam . aos es-
crupulos e temores, que acabamos de combater, uma outra feição, 
allegando que taes convenções e trata.dos impõem obrigações restri-
ctivas não só da liberdade de traba~har e contraetar, como de ou-
1,ras ma:nif.estações da liberdade individual', garantidas p eia Con!?ti-
tuiç·ão F·ederal, .e que pG>r iss0 apresentam o vicio insanavel · da in-
constitucionalidade. 

A in'crepaç,ão não é nova; e visa·,, principalmente, o caso da li-
mit'ação obrigatoria das limas de trabalho diario, tendo sido dirigidi! 
tambern contra· algumas das medidas consignadas na lei que regulou 
os accidentes n0 trabalho. E por não ser nova, mas já anteri0r e re-
peHdam ente formulacla, tambem já foi devidainencte consi'derada, 
aprecia<fa• e julgada pelos pod~eres competentes . . 

Em 189.ê o· problema do trabalho ainQa não, tinha sobi:e o , 011'·· 
!{anismo d0 direit@ a influencia- extraovdinarta, que dep@is co:n!iJiuis" 
!ou e: ora exerce, a ponto .de· determinar a nofavel especializaçã0 
delle, expressa no direito operaria, n'a legislação op·e.raria nacfanaJ , 
Consultado - então - se o acto. da Gamar.a Muni:cipal d.e Caiagua• 
zes, determina.não o fechamento das casas corn_merciaes .. aos domin~ 
gos, ás daas horas da tarde. importava restrf.cção á libodade de com-. 
mercio e ofrendia a Constituição Federal, o Conselheiro R.l!ly Bar,-
bosa, respondeu, negativamente, em. parecer exposto, ftm.damentado 
e illustrado com a inestim,avel snverioridade;, que c011stitu,e p:rivile. 
gio da competencia , e autoridade de S. Ex. · 
. C0meça o p•arec·er ass1gnalando que a opindão liberal, entre os 

povos ·latinos · via geralmente. nessa determi.Jrnção uma offensa á H-
herdade individual, par.a a.ffirmar em seguida "contra essa . opinião, 
poréf!l, se levanta um avgumento formidavel, ' na· consideração de q,ue; 
nos tres paízes mµi,s. indus flriaes do mu·ndo, onde· a liberdade é mais 
solida. e mais ampla, as leiis vedam o trabalho, ao menos o trabalh@, 
nubllco, especialJ71ente a activ.Zdade commercial e. o movimP.nto mer-
t!autil,. aos d,omingos. Refiro-me á Inglaterra, aos Estados UniGl1os, e, 
á Suissa." E cHa leis inglezas e suissas, e· de quasi toda.s. as· provincias 
da União Ame·11icana:. · 

Da. argumentação que , se assente no direito arnerican,o e respe-. 
cliva. j_uris;prud.encia destacaremos: · . 

I. "Ora,. nies Esta.dos Unidos, quer a Constituição• Federal, quer 
a dos Estados, afiançam amplamente a liberdade de culto.s e a do 
trabalho", e lá "muibas vezes se tem controvertid@, no'S tribunaes, 
A VALIDADE~ PERANTE ESTAS CLAUSULAS C0.NSTITUCIONAES, das leis qll'e'. 
lnterrom,pem a aciividade ordinaria nos · domínios. E SEMPRE A JiUS-
TIÇA DECIDIU PELA CONSTITUCIONALIDADE DELLAS. Nesse sentido se 
prommciaram. os tribunaes dos vinte e cinco Estados, que até o anno 
de 1890, consideraram a questão. E' UM DOS RAROS EXEMPL0S, EM · QUE 
AS ULTIMAS DECISÕES. DOS TRIBUNAES AMERICANOS SÃO UNANIMES. " · 

II . "Na opinião dos tribmrnes americanos · esses actos legislati-
v9.s consagram aJJ·enas uma instituição civil.. uma lei de policia m11-
nfcipal, a que não tira ou. accrescenta forças a circumstancias· de re-
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cahir a escolha do legislador em dia santificado. (Blosas v. R.i-
chards. 2 de O. S. 391, 392, etc., etc.") 

III. "Taes leis, disse o Juiz Field, da Suprema Côrte dos Esta-
uos Unido~~ assentam não no .direito concedido ao ·Governo de legis-
lar ácerca de observancias religiósas, MAS NO QUE LHE ASSISTE DE 
PROTEGER O INDIVIDUO CONTRA A DEPAUPERAÇÃO PROVENIENTE DO Tll.A-
JlALHO." 
. IV. "A necess(dade physiologica do descanso dominical é, pre-
sentemente, um dado scientif ico incontestavel, prosegue Ruy Bar-
bosa. A organização do homem impõe-lhe um dia de descanso em 
cada sete. Acresce11ote-se que o tmbalho continuado não augmenta a 
producção. ( Cóngrés, pag. 3•83.) . 

V . "Observa-se ainda QUE A FUNCÇÃO, EM cu:m NOME AS AUTORf-
DADES CIVIS PROHIBEM o trabalho aos domingos, ·NÃO É SENÃO A MES-
MA EXERCIDA HOJ'E NOS PAIZES MAIS LIVRES, QUE RESTRINGE, POR DISPO-
~IÇÕES LEGISLATIVAS, AS HORAS DO TRABALHO QUOTIDIANO." 

O parecer conclue affirmando que, EM FACE DE TAES CONSIDE-
RAÇÕES e da autoridade do exemplo . offerecido pela ~nglaterra, Es-
tados Unidos e Suissa, é, pelo menOs, duvidoso que essas disposições 
sejam inco·nciliaveis com· a liberdade constitucional. E, finalisa, "s.ob 
o nosso regímen os trib·unaes não podem negar ebservancia ás lei.~ 
por inco1~s.ti(ucionalidade, se[/.ãO quando esta f ÔI' clara e positiva, O 
QUE NA ESPECIE NÃ:O SE DA". 

. Os fundamentos expostos e desenvolvidos pelo Conselheiro R,uy 
Barbosà, e · as conclusões por elle adaptadas, reconhecem e pr-0cla-
mam a co11stitucionalidade das leis que co11sagram a limitação obri-
gatoria das horas. do trabalho quotidiano. 

No mesmo sentido .já se pr-onunciaram, 'não . só as respectivas 
commissões technicas do Senado e da Gamara, como. essas duas 
Casas do Parlamento discutindo e votando o chamado Codigo do Tra-
balho, que teve orig~m no Senado, com o. projecto Adolfo Gordo, so-
bre reparação em casos de accidentes no trabalho, modificado, d r~s
cnvolvido e ampliado nà Camara, successivamente, pelos substitu-
Uvos Maximiano de Figueiredo e Prudente de Moraes. 
· Este. ultimo teve a sua votação, em derradeiro turno, interrom-

pi.da, na sessão de 18 de Novembro de 1918, ·em virtude do voto da 
Gamara ao requerimento Nicanor Nascimento-Alberto Sarmento, pro-
pondo fôsse creada a Commissão Especial de Legislação Social, e 
affecto a esta o estudo da materia, sob o fundamento de que - se-
gundo se apurára durante os debates - taes substitutivo e projecto 
1;1ão satisfaziam cabalmente ás varias correntes parlamentares,. e a 
Cmara se encontrava, nos termos do Regimento, na contingencia .de, 
apezar ·disso, ou adoptar em ultimo turno o substitutivo; ou rejeital-o, 
permanecendo o problema sem a devi.da solução . 

A c-0nstitucionalidade das medidas e providencias, contidas nas 
convenções e recomme1Jdações que a Conferençia de Washington 
adaptou em Nov~mbro de 1919, já foi, portanto, apreciada, dicutida e 
consagra.da - expi:ess·a.rnente - pelos dous ramos do Poder Legisla-
tivo nadonal, nesses debates e v-0tações, e, posteriormente, ratificada 
e confirmada - a proposito do proi·ecto, regulando as obrigações re-
sultantes dos accidentes no trabalho e que se converteu na lei vi-
gente, n . 3. 724, de 15 de Janeiro de 1919. 

Nosso Poder .Judiciari-0, nelle incluído o Supremo Tribunal .Fe-
deral, tem· se pronunciado - uniformemente - a favor dessa consti-
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lucionalidade, sendo até de se assignalar que o Supremo ·Tribunal F e-
deral, conhecendo de um caso de accidente no trabalho, processado 
de accôrdo com a lei vigente, no acórdãü respectivo consignou provi-
dencia e determinou diligencias, que importam em verdadeira, oppor-
luna e intelligente collaboração a favor da execução da citada lei 
n . 3. 724, de 1919. 

Resta-nos, pois, encarar o ultimo aspecto da questão - o da 
utilidade e conveniencia da integral approvação dessas convenções, 
verificando se os seus dispositivos satisfazem ás necessidades actuaes 
da organização do trabalho no Brasil. 

PRIMEIRO PRO.JECTO DE CONVENÇÃO 

Tem por objecto regular a limit.ação cio trabalho nas industrias, 
e no art. 1 º indica os estabelecimentos industriaes, a que se applica 
o regimen por elle estabelecido, excluindo assim da limitação 1 - o 
trabalho commercial e o trabalho agrícola, e determinando por isso, 
no final cio art . 1º, que em cada paiz a atuoridade competente de-
termine a linha divis.oria entre a industria, de um lado, e · o com-
.1:11ercio e a agricultura, de outro . .' 

Discutindo o proj.ecto de convenção organizado pela Commis-
são, Bernes, delegado do 'Governo inglez, não allude á exclusão do 
trabalho commercial, mas justifica a do agricola, não só porque a 
Conferencia não possuía inf armações sufficientes, que a habilitassem 
a applicar a regulamentação internacional e, portanto, generalizada 
á agricultura, como ,lambem pela natureza, cündições e necessidades 
dessa fórma especial da actividade productora. 

·Criterio identico - e pelos mesmos fundamentos - foi adoptado 
por esta Com missão, ao examinar a preliminar apresentada pelo Sr. 
Augusto de Lima, Relator da these "Protecção ao trabalho commer-
âal e ao agrícola" 

Entretánto o Relator da Commissão nomeada pela Conferenciá 
para dar parecer sobre o projecto de con~enção elaborado pela Con-
missão de organização, exclue expressamenté o trabalho con1111er-
cial, declarando "a Commis,s.ão não propõe a extensão ,das medidas 
do projecto aos estabelecimentos commerciàes, e quanto aos bancos 
e administrações, com seu numeroso pessoal de escriptorio, não be-
neficiam dellas. Para recusar, actualmente, o beneficio do dia . de 
oito· horas aos estabelecimentos commerciae~, baseou-se a maioria 
da Commissão no facto de que a applicação a esses estabelecim ~ntos 
seria difficil nas lojas e pequenos armazens, e. ainda em qlle a ques-
tão não eslava amadurecida e merecia estudo especial. " 

Póde-se comprehender um tal escrupulo, tratando-se de orga-
nismo internacional, cujos dispositivos têm que ser applicados em 
todos os paiz.es que fazem parte da Sociedade das Nações e que não 
disfruotam i.dentico adeantamen:lo commercial . ,Entre nós, porén: , 
no tocante as variadas fórmas do trabalho commercial, não occor-
rem as mesmas razões, que determina1J3.m essa resolução da Confe-
rencia de Washington, e que tambem 1Ios levaram a adiar o estudo 
da reforma, na parte relativa ao trabalho agrícola . E foi justamente 
por isso que esta .Commissão estudou o titulo concernente .ao tra-
balho commercial, de accôrdo com ·O ante-projecto do Sr . Augusto 
de Lima, e votou as medidas e providencias que a situação delle re-
f'lamava, e constam do amzexo lettra E. 
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Graças á bem orientada e tenaz propaganda mantida pelos em- . 
pregados do• commereio, em um grande numern' de ciçlades, e a·os 
no'f.laveis desenvolvimento e progresso das relações ·commerciaes, por 
força do crescente aperfeiçoamento nos antigos e mo.dernos institu-
tos e apparelhos mercantis, os patrões, gradual, insensível e intelli-
gcntemente tambem,, foram faz.endo co·ncessões, que importaram em 
benefic·as modificações e transformações na organizaç,ão do noss0 
commerdo .. · · 

O e'Stado actual dessa organização, longe de justificar a altitude 
<.Ia Conferencia de Washington, está reclamando lei adequada e op-
portuna, e que, na generalidade de suas providencias, viria consagrar 
::tpenas uma prati<>a espontaneamente adoptada em muitos e impor-
tantes ramos do commercio. 

Occorre :· nbfar ai'Ilda• - que · identi.ca eKclusão, e pelos mesmos 
fondamenfos - foi consignada pela Commissão respectiva no pro-
jecto de CDl!l!v·enção conce1•nente ao emprego de mulheres, antes e de-
pois de" parto e vigorosamente apoiada pela relatora dessa ma teria. 
Entretan-to1 ª ' opinião contraria, consu·bstanciada em emenda . foi ap; 
pro:v;ada entr,e• applausos, pela a.rgumentação seguinte, produzida 'pelo 
delegado operario francez: "A generalizaç'(i.o da medida a todl.'l.s as 
mulheres assalariadas correspondia ao sentimento de que o c@m-
mercfo não , pa·d·ia se,111 excluido de uma cDnvenção, cujo objecto é a 
situagão. ·das. mnlheres, UMl\ VEZ QUE, NA HORA ACTUAL A MAIORIA Dt~S 
""WLH:imm; .. É D.E · EMPR'EGAlilAS NO COMMERCIO. VOTAR UMA CON'VENÇÀ0, 
SÓ APPUCA:V.EJ, .ÁS. OPERARIAS DAS INDUSTRIAS, SERIA ADOPTAR UMA MEOI' 
DA PARA O TER~O,. DAS MULHERES QUE TRABAJ,HA1':[. Tinha .•e f aliado em 
opinião de medicos. Pode!I'ia c'itar parecere·s de especialistas sobre 
essas. qucst&es, to.dos unanimes em reconhecer que a posição vertical 
é mais pertqos.a para ·as'. mulheres gra:1Jidas, que a posição s,e.ntada. 
qµe podem.~eenservar nO,/i~ serviços industriaes. NA MAlORIA nos . cAsos., 
OS FILHOS DESSAS MULHERES OCCUPADAS NO TRABALHO EM P.É, PESAM 
MENOS QUE OS FI'LHOS Dl\S OUTRAS MULHERES,' E, POR TODA A VIDA, ES!;AS 
CRIANÇAS VÃO S0l!J'PPORTAR AS CONSEQUEN·CIAS DAS MÁS CONDIÇÕES EM 
QUE VIJ;>RAM Ao Ml!TNDO . " ' 

" A despeito, portanto. da:quellas razões ou aUegações de incoi;n-
pleta organiz'.ação de trabalho ce mmercial e de insufficiencia das 
informações . e ,filocamentações ácerca da situação desse trabalho, em 
todos os paizes; que fürnriam sujeitos á convenç~o, a Confer.encia 
de Washington. m·odificou o criterio da exclusão do trabalho com-
mercial, n~ t9cante ás midheres, não só pelas razões hy.gienicas, que 
interessavam i;irof.undamente o · futuro da raça, como principalmente 
j)Orque TAL EXC:CUSÃ:O• PRIVARIA nos · BENEFJCIOS DA LEI, DO T:JS TERÇOS 
DAS MULHERES .QUE TRABA.]..J,J;J\M, POIS ESSJ\ É, NA HORA ACTUAL, A PRO· 
PORÇÃO DAS MULHERES QUE · EXERCEM ACTIVIDADE NO COMMERC!O. 

Esta Commissão não poude dar ao problema da limi1a~ão · das 
lior.as de trabaU1:0 - o dese.nv.olvimento e detalhes que elle reclama', 
pois só ai<ora vae a imprimir o parecer e ante prnjecto do Sr. Mau-
ricio de Lacerda sobre a materia . 

Na organi'zação da'S th eses, para estudo . da re·frorma , de accôrdo 
com as conclusões adoptadas oelo Trata.elo· de Paz, coUoquei aG lado 
d esse problema - o . do salario minimo, pela inc-ontestavel, substan-
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ciál e inseparavel relação de dependencia que entre elles ha. · Foi 
. 'principalmente -a sólução do problema d0 salario mínimo, que diffi-
'ctiltou 'e demorou a apresentação do relatorio e conclusões do Sr. 
Maurício de Lacerda, pois, de accôrdo com o art. 427 d0 ·Tratado, 
3' conclusão, tinhan1os que proporcionar aos -0p'erarios O · !i>a·gamento 
de salario QUE LHES ASSEGURE UM CONVENIENTE NIVEL DE VH>A, DE 
ACCÕRDO COM AS CONDIÇÕES DO TEMPO E DO PA.IZ. 

Ota, esse resultado, em paiz como ·o nosso de .;>;onas tão .exten- . 
sas e differentes, pelo clima, genero de producção e certos factores 
ccort.omicos, demanda de docmnentação e dados estatísticos que não 
foram fornecidos pelas autoridades competentes, federaes ·e ·estadoaes, 
porque - na realidade - inf ormaçõ.es dignas desse nome e da 
runcção a que e lias se destinam, só ·O Estado de S. Paulo forneceu, 
por intermedio do seu Depm·tamento do Triabalho. 

Esta Commissão, entretanto, em virtude de' preliminar levarata• 
:la peJ.o respectivo Relator parcial, Sr. Maurício de Lacerda, CONSA-
GROU, EM PRINCIPIO E UNANIMEMENTE, 0 REGIMEN DO DIA DE OITO H00AS, 
SEMANA DE QUARENTA E OITO, E RESPECTIVO REPOUSO HEBDOMADARIO DE 
24 HORAS NO MINIMO. 

Regulando o trabalho comrnercial, esta Commissão fez applica-
. ção pratica do regímen consagrado, com os detalhes reclama.dos pela 
•tecessidade decorrente das diversas .fórmas da actividade commer-
cial, diurna e nocturna, prevendo de modo expresso o caso dos 
empregados de esfabelecimeµtos de credito, de cambio, de escripto-
rios, bem ·como de restaurants, cafés, casas de pasto, e outros que 
exigem dispositivos especiaes, como tudo consta do annexo lettra E, 
.irt. 5º, e suas seis lettras. 

Quanto aos menores foi adoptado um período de seis horas de 
trabalho, não consecutivo, com um intervallo de repouso, durante 
uma hora, conforme se vê do annexo Iettra D, art.. 3º. 

Consagração i.dentica recebeu esse regímen, ·a prbposito do trac 
balho de mulheres, e tambem está expressa no Annexo, ·1ettra ·C. 

O projecto de convenção, ora estudado, já quan1o ao easo das 
horas suppJ.ementares, de certas especialidatles d.e trabalho (o fe1-ro-
viario, o dos empregados em serviços a bordo de navios, vapores, 
ele.), já quanto á fiscalização e outras providencias essenciaes, of-
ferece rigidez, que garante uniformidade de applicação, alliada á 
elasticidade nos seus processos praticos, indispensaveis para que as 
industrias façam f.ace ás suas necessidades. 

A ex·ecução delle, por parte do Brasil, ·deve 0bedeccr ás inspira-
ções de ·um certo numero de criterios directivos, já fi'rmados pela 
experiencia, e preconizados pelas mai@res auto·ridades n'a materia, 
e dentre elles destacarei pela sua clareza, p-recisão e opportunidade, 
o formulado por Barnes, delegado do Governo inglez, na exposição 
feita perante a Conferencia:: "A primeira, era que não se tratava 
simplesmente de estabelecer uma lei institui.dora de um dia theorico 
de oito horas, com um salario supplementar para as horas supple-

·mentares de trabalho. O que se queria era que os operarias tivessem 
lazeres.· E' .mais o descanso que o salario, o que importa. Aliás, se 
se tomassem precauções para que os. operarios recebessem um sup-
plemento do salario pelas h-0ras supplementares .do seu trabalho, 
como os salarios são influenciados por muitos outros factores além 
das horas de trabalho, esse salario supp1ementar tenderia a desappa-
recer, .no mesmo m-0mento em que começasse a ser pago. O ponto , 
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principal a acce;_tuar, era que naquelle momento antes se procurava 
garantir certo lazer aos trabalhadores do que lhes augmentar a remu- · 
neração. 11 

São tambem dignas de especial registro as palavras de Mons . 
.Nolens, delegado do Governo hollandez: 

"Julgava de uma importancia moral incalculavel constatar que 
alli se realizava, pela primeira vez, a synthese da opinião publica 
internacional, em favor da limitação do trabalho dos adultos. Muito 
tempo se passára, antes que a consciencia publica despertasse. A 
1;ncyclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, escripta, havia cerca 
de 30 annos, contribuira consideravelmente p-ai·a a mudança de opi-
nião. Hoje é um facto: 1) que o· dia de oito horas está em vigor em 
muitas indu~trias; 2) que é adoptado, em principio, por uma confe-
rencia de delegados governamentaes, operarias e patrões, de mais 
de 30 Estados das diff erentes partes do mundo . No terreno interna-
cional, para os mais prudentes como para os mais exilantes, a ques-
tão está amadurecida. Em seu livro intitulado "O dia de Oito Horas", 
diz MoRSIER, re:conihecida autoridade na materia: "A lei não póde 
ter a pretensão de impôr uma reforma que, não tendo sido experi-
mentada, poderia dar resultados duvidosos. Ella preferirá apoiar-se 
cm um movimento de opinião bem accentuada, que já tenha tido · um 
começo de realização. " Ora, esse movimento de opinião se desenha 
no mundo inteiro, de modo geral e preciso, entre os economistas e 
moralistas, entre os patrões, menos progressistas e entre os op.erarios. 
E sua organização está, não sómente começada, mas tem feito gran-
des progressos e reali-za cada dia maiores. Trata-se, agora, de gene-
ralizar a medida para obter todos os benefícios por ella compor-
tados. 11 

· 

Os conceitos de Mons. Nolens e de Morsier, por elle r eproduzi-
dos, têm - para solução do problema no Brasil - um valor inesti-
rnavel, por isso que, pelo movimento da opinião, não só o regímen 
das oito horas era uma questão amadurecida, como até já vai sendo 
praticado, por accôrdo entre os interessados, na grande maioria das 
emprezas industriaes. 

SEGUNDà PROJ"ECTO 'DE CONVENÇÃO, e respectiva recommendação: 
"Versam sobre o desemprego, meios para prevenjl-o, reme-

tiial-o, etc. . 
Paiz de .imriligração, onde o bi:aço operaria é insufficiente para 

as necessidades de trabalho industrial e agrícola, etc . , o Brasil ain-
da não soffreu as consequencias do problema do desemprego. 

Entretanto seria injustiça não recordar que o Sr. Nicanor Nas-
ci}l1ento, no seu parecer sobre "Seguro Operaria", incluiu a fórma 
do seguro para os casos do desemprego involuntario. 

Muito embora ainda não conheçamos essa molestia, não ha mo-
tivo para que não cogitemos do seu tratam ento, que póde e deve ser 
feito. na reform a e regulamento da lei que instituiu o Departamento 
Nacional do Trabalho . " 

Tercei11(j), quarto, quinto e sexto projectos de Convenção, con-
cernentes ao emprego de mulheres antes e depois do parto, e no tra-
balho nocturno, fixando a idade mínima para admissão de menores 
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'aOS , trabalhos industriaes, e as condições de seu emprego em traba~ 
lhos nocturnos. 

Esta Commissão, antes mesm-0 da Conferencia de Washington, 
tinha tomado as providencias reclamadas pelo trabalho de mulheres 
e menores, estudando e votando os respectivos projectos parciaes. 
E fel-o - consultando as ~xigencias do meio nacional, seguindo e 
applicando os ensinamentos dos nossos Congressos sobre a criança, 
e de modo mais amplo e explicito que o adoptad-0 em Washington. 

Parece-nos, á vista disso, que esses quatro projectos de conven-
ção, e as recommendações que a elles se ligam - devem ser adopta-
tlos com os desenvolvimentos que -0 problema Já recebeu no seio 
desta Commissão e constam dos Annexos lettras C e D. . 

Além dos projectos de convenção que acabamos de examinar, a 
Conferencia de Washington adoptou uma série de recommendações 
sobre medidas e providencias a serem tomadas pelos paizes, que ti-
veram representação em Conferencia (Je Versailles e Washington .. 
E com a primeira dellas visou assegurar reóprocidade do trata-
mento aos trabalhadores extrangeiros, em concurrencia com os na-
cionaes, providencia que, entre nós decorre de dispositivo expresso 
da Constituição Federal. 

A citada lei n. 3. 724, de 1'919, sobre accidentes no trabalho, re-
conhecendo, embora aos operarios extrangeiros direito á indemni-
zação nas mesmas taxas e condiçôes dos nacionaes, negou esse bene-
ficio aos successores ou r epresentantes dos primeiros, desde que 

·não fôssem residentes no Brasil . Entretanto, em respeito á igualda-
de consagrada em 8ª conclusão do art. 427 do Tratado da Paz, essa 
mesma e ligeira distincção entre operarias nacionaes e extrangeiros 
- foi suprimida no projecto de remodelação da citada lei, .e , que 
consta do Annexo lettra G. . 
. As outras recommPndações versam - d:), não só sobre um . syste-, 
ma assecuratorio de efficaz inspec,ção nas fabricas ,e officinas, como: 
sobre a creação de um s.ervi-ço publico de hygiene, esp(!cialmente en-
carregado de salvaguardar a saude dos operarios, e que se manterá 
em relação com o Departamento Internacional de Trabalho; b) sobre 
a protecção das mulheres e dos menores contra o saturnismo; c) so-
bre a prevenção do carbunczzlo; d) sobre a prohibição do emprego 
de p/wsphoro branco, de âccôrdo com a Convenção Internacional de 
Berna, de 1906, na industria do phosphoro. 

Todas as · medidas e providencias, assim recommendadas, já fo-
ram devida e cuidadosamente estudadas por esta Commissão, que 
após detidos debates, durante varias reuniões, votou o ante p,rojecto 
do Sr. Andrade Bezerra, modificando a lei que instituiu o D,eparta~ 
mento Nacional de Trabalho (Ann exo lettra F), e o ante-projecto do 
Sr. Carlos P enafiel (Annéxo lettra H) sob "Hygiene do Trabalho ", 
em que for am encarados e consid erados, mediante dispositivos ex-
pressos, todos os aspectos desse importante ramo de hygiene. 

A m,ateria de taes recommendações deve ser encaminhada e re-
gulada de accôrdo com os resultados a que chegou esta Commissão, 
:aos termos dos mencionados annexos. 
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Apr·esentad0 .na sessão ·cle 6 •do ce;rYente, nã'O l!l©dia o projed<> 
·11. 663, approvando as conclusões, dos projectos de G0nvenção, 
adoptados pela G©.uferencfa Internaci0nal do Trabalho .de Washin-
gton, de 1919, pass·ar na Camara e no Senado p·elos tmtnos yegimen-
taes, ter p.arecêr das Gomm~ssões technicas, e ser appr.ovado ainda 
na sessão legisla.tiva .a findar. Entretanto - .a appro<vação pium ·e 
simples, dessas ccmv\)nções seria .destitui.da de resultados praticos, 
~1;;.rn vez que par.a ·sua e:x:ecuçã0 dependem dos desenvolvimentos le- . 
gislativos, que so o Cang11esse Naci01rnl tem competencia par·a for-
necer. 

Nessas condições pensamos que esta Commissão deve aconse-
lhar a approvação do pl'ojecto n. 663, de 1920, em primeiro turno, 
affirmando assim sua adhesão aos principios que orientaram a 
adopção de taes Convenções, em Washington, e de modo a ser, em 
segundo turno apresentado substitutivo, contendo () desenvolvimento 
que ellas comportam e redamam para sua app.Jicação. \ 

Sala das Commissões, 26 de Dezembro de 1920. - José Lobo, 
Presidente e relator. - Augusto d.e Lima. - José Maria. - Cor rêa 
de Britto. - Deodato Maia. - Mauricio de Lacerda, com as ·res-
tricções decorrentes do parecer da Comrnissão de .Diplomacia e Tra-
tados. - O Sr. José Augu~to, concordando embora com o pmrncer, 
deixou de assignal-o ·considerando-o prejudicado por approvação do 
projecto em primeiro turno; os Srs. Carlos Penafiel e João Pernetta 
pediram vista. 

PRO.TECTO N. 663, DE . 1920 

Approva a conclu~.ão de projectos de convenção, para os fins previs-
tos no art. 405, do Tratado de Versailles 

Art. 1.º São approvadas, para os fins previstos no artigo 405 
do Tratado de Versalhes, de 28 de Junho de 1919, as conclusões dos 
projectos de Convenção, adeante reproduzidos, adoptados pela Co'n-
ferenda Internacional do Trabalho, reunida em Washington, de 29 
de Outubro a 29 de Novembro do mesmo anno, na qual tomou parte 
o Brasil, na qualidade de membro da Organização Internacional üo 
Trabalho. · 

Art. 2.º Revogam-se as ·disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 6 de ,Dezembro de 1920 . - Andrade Bezerr(J. . 

. Indicação 

Indko que as Commissões de Diplomacia e Tratados· e Especial 
de Legislação Social, tomando conhecimento dos projectos de re-
commendação, adeante reproduzidos, adoptados pela Conferencia In-
ternacional. do Trabalho, reunida em Washington, de 29 de Outubro 
a 29 de Novembro de 1919, na qual tomou parte o Brasil, na quali-
dade de membro ·da Organização Intêrnacional do Trabalho; exami-
nem, para os fins do art. 405 do Tratado de Versailles, ·as providen-
cias alli propostas, com o elevado objectivo de protecção e garantia 
aos trabalhadores . 

Sala das Sessões, 6 de Dezembro de 1920. - Andrade Bezerra . 
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· .:'\'NNtE:X:O A 

(10.1'.fereci-do com o parecer do \Sr; José. Lobo sobn:e . o pr-0Ject0 n ,, 663,. ~ . 
. 1920, que appr-ova os proj•ectos· de convençãb••. adoptaJdos .pe-J,a ·!Cll>.aferencia de" liflv·, · 

em Washington.) 

CONIJl'-ERENCIA DE W ASHING'l'ON 

Projecto de convenção limitamdo o ti·a-
balho das imcZustrias a o·ito horcis vor 
dia e a qiwme?•ta e oito horas vor se-
niawa. 

A Con.ferenoi1a Geral da Or.ganiz;ação 
Intern.aci·onal do trabal'ho da Liga das 
Nações, cornviacada -em Was'lüng•ton pe-
lo 'Govel'no d·OS EstHd0.~ Unddos da Am·~
rica do Narte, em 2·9 d•e out1u.bro é!.e 
19'19. 

Depoi1s de te.r decidido adovca.r diveT-
Sfl·s propos ições relativas ·á app·Jicação 
do prni'ci'pio elo d·ia d·e oi.to hO.rMi ou é!.·a 
se-m ana ·de iq uair enta e oito horru;, ob,j'Eõ-
c to d·a i>rime:i.ra pante da ordem do dia 
da sessã.o da ·Ocm1fere.ncia em W13.shin-
ton; / e 

D epo:s é!.e t·er. d'EõcLdido que essrus pro-
posições fossem .redi•g.Mas em fôrma de 
um projecto de ·convençã10 internacional; 

Ad·o.pta o segufo11te P.T·aject0 d·e con.-
V·S'nção, a ser r rut i:fic•aido '!Jel•os mem·br-0s 
da Org.an.iZ'açã;o Ln te·rna>eiio·n a 1 do Tra-
balho, de a.dcôrdo com as füsposições 
da par te rel>ativa ao Tratad•o de Versa· 
lhes, d·e 29 d.e Junho de 19•rn. e do '.Dra-
tlad-0 de S'ai'l'lt-Ge1,madn, de ·10 d-e 'Se-
tembro de 19·19. 

lºa-ra os fhns da preseme Convenção. 
são esipeciahnente com')J'!'eh erndi.do.s ~ntre 

os estaJbe.Jecimentos i nd!ustr·iaes ; 
a) a•s mi'l'la.s, pedreirtvs e i·nd1Ustrias 

exit ra-ct ivas cl.:=: q ua 11q u er natu ·ez.a ; 
b) as indu stt<ias em que os pro.du-

etos .são m an u1faJC1Jurados decorados aper-
feiçoados r,>.repa.r rudos p.!Lr•a venda; ou nas 
qiuaes as mlaiter.ioa,s s·of,f r em qualquer 
transformação hn.clu.sive a construcçã<> 
d·e ·na'Vio.s, as Í·ndustrias de derrn olição de 
m aterra-1, bem como a praducçã·o, tra·n;-
fo·rmação e trrun·sm•hssão ele forç.a motriz, 
em gerrul _ e de electr.ic idiade; 

e) a écmstriucção, reccm.strucção. con-
servação, repait'a((ã•o. m or1ifLe'1.çã,o ou de-
moli ção de pr-efüos e edi'fidos es·trruda:s 

COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

P1·ovii&en<Cias voor ·e-Ha tomadas sobre· .a , 
rnate1"ia ciessa .C'onvenç,ã-0 : . ·i 

. Esta ·Commissão J.inda não poud,E),, 
dav .a.0 .problema da •lim.itação 41;>~ 1 
ho'l'as ele trabalho. o. d·es·envolvime·n·tp,, 
e de.ta-l•hes q,ue ella reclama pois · só , 
agora vão a imprimir o 1Pa.rêcer . ~ i 

.ante ; :projecto do . ,Sr . . .Mauricio de .La-
ce·rda, . sobre ,a ma teria. . · · , .. 

O regimen .aae 8 lwras es1Já intima 
e · estl'eitarnente Jigado •ás· questões' ~o ; 
sala-rio mínimo ·e· esta ....,.- em paiz co- , 
mo o n osso . _: depende .d<l documen~ , 
tação estJatistica, lque ainda. está sen-
do cofüicla .. .. : 

!!Dntretanto, -esta Commissão, depois, 
de haver consagrado em pri-ncipi o .,.-,- , 
o diia àe Oito Jvoras, seinmith de 4 8 ho-
nis, e respectwo . repou'So he-bdo1rua4a-

.. i·1.o pelo meinos <!Je 24 horas - .. fez i 
applicação . pnatica delle . ~ ao .es tu,dai.- . 
e reso,lver a situação das mulheres, 
dos m enores "e dos empregados do 

com1nerci-o, como con~ta dos annexos 
sob lettras. e. D e E. 

,i 
''} !• .. f ! .. 

, . ·! 

' • .1 i 
, •• • • . ·" 1 '. 

de fei-ro, tre.mways, 'J?C>rtos, Micas, oáe'!I, • r " 
emlba-r'ca:douros camaes, 'i1ns•t ml!Da ções 
para. navegaçio i.nterior , estradas, tun-

1 l•J : l· 
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CONFEFRENCIA DE WASHINGTON 

Projecto d.e com•tHntção !imitando o tra-
baUw nas indiu.stria..s a oito horas .por 
dia e a ,quarenta e c,ito horas por se-
1'nwna. 

neis; porut:es, "'1iad uctos, esgotos, oollecto-
I'es, esgotos commu.ns, poços, i.n-stalila-
ções teleg.rruphi•oas ou teJep'h~n.ioas, in-
staiLlações •electricas, usinas de g·az, dis-
trll>u.içãlo dl'a.gtua, ou outtros brruba.l!hos 
C,e constru.cção, as.sim como trruballws 
de prepa.ro e fundação, precedentes a.os 
traibruJ.hos ruoillna enmrumerados ; 

d) o tra.nsporte de pessoa1S ou de 
nferda.'doir·ias JJO·r estira.da de feorro ou por 
agua, p.o.r via mariVima ou fluvial·, im-
c1usi•ve a g:uar.da d-e mercadorias nas do-
cas. cáes, dooemba.rcaidQuros, entrepostos, 
com ex.cepçã.o d·o carreto a mão . 

.Ai3 pres(}tivções re-lativa.s ao tram·spoo--
te por mar ou por agua interior serão 
fixadias por u·ma Con'ferencia ·especial 
sotJore o trabal11.o mairiotimo e fl.uvial, 

(Em ca:da pa.iz, a auitoridaode compe-
tente d·eterm0i0na.rtá a linha div.isorla en-
tre a industria, de ltllll laJdo; e o com-
mercio e a a;gricultu.ra de 01Utro. 

. Al'tigo '2. 0 

;Em todos os estabelecimentos indus-
tri-aes, pubUco.s, ou privados <YU e m suas 
depende.ncias qua]Jque.r que se.i·a a na.-
tu-rezoa dellee, com excepção d·os em que 
são u1nicos emv-regad·os os membros de 
uma m esm.a ~amilia, a duraçã.o do tra-
ba·lho do pessoail não podeorlá exceder 
de oito horas por · semana, salvo as ex-
cepções segu.im•tes : 

a) As dis'posições àa presente não 
são -a~plicaveis ás poosoas que .o:ccupa.m 
h11ga.-es de •v:i·gi>lamcia, di.recção ou i!e 
comot!ança; 

b) quamldo, em vi.r.tutàe de uma lei ou 
em con<;;equencia do uso ou de conrven-
ções en•t•re as oirgan:izações patronaes e 
operarias ( O'll, na fa,J.te. de taes oo-ga-n1-
l!:ações, en tl'e oo repcr-esen truntes d·os pa- · 
trões e dos opirarios) , a du.ração do tra-
balho, em um <>U mars d.las da semruna, 
é ·infe!'hor a oito haras, mm acto da au-
toritlrude .comcpetente ou UJna conov•enç!íio 
ent:re· as organizações O'll rEWr-eaenta.ntes 
su1pnamemcl•onadoo dos 1-nteress·a!dos, pôde 
a.ut-Oriza!l' o excesso do limite e.as oi to 

1 
[?rcxjecto n. 6·613 A - !l . 4. 

'1 

()<)MMtSRÃO DE LEGIS: ,.AÇÃO SOCIAL 



- 643 -

ooNiliUilRENCIA DE WASHINGTOIN 

Projecto de oonvençâ!o Zimit<.-ndo o tra-
balho nas indu.strias a oito horas por 
dia e a qiiarenta e oito hora·s por se-
mana. 

horas, nos ouW<>s dias da semana. O 
e:iocooso preV'Lsto n<> presen,te pe::ragra1Pho 
em empot!hes'e al,guma poderá ultrapa·s-
sar de uma hora por dia. 

e) q•1.Nm<'.Lo -0s trwbalhos se ed'fectua.rn 
por turmas, a dureção d-o trabalho pôde 
ser Pl'Olonigaida ailém de oito horas por 
dila e de qu·arenta e oito ihoras po,r se-
mama, sob condiçã{) de que a méc!·ia das 
horas de traiballho, ca;!culada em um pe-
<r.iodo de tres semanas ou menos. não 
ul:trrupasse oito por dia e quarenta. e oito 
por serruma. 

Artigo 3. 0 

.O limite dás h()rais d.e tra•bafüo p;re-
V'i.sto no ar.t. 2. o poderiá ser exc-edido 
em caso de ~cVdente sobrevindo ou im-
minemte ou em caso de trafua!hos de ur-
gencia a serem e·~fectuados no machi -
n.iS'l1lo o:u aPiparelhoo, ou em caso de 
força maior, mas Uilicamente na medida 
necessar·ia a evitrur ,q,ue um d10.;mno sério 
seja causado á JTua rcha n<>rma l do es~a
belecimen.to . 

. 1 
Artiogo 4. 0 

r .. 
O !.imite das horas de trabalho pre-

visto no a;rtiogo 2. 0 poderá ser excedido 
nos kabalhos cudo funccionamento · coln.-
tinu-o deve, em razão prop•ria da na.tu-
reza do tiialballho ser assegurado po.r 
turmas success·i·V18'S. s-0b cc>n1dições ·d~ 
que as h-01•as de trrubalho não excedam 
em mêdia de ci-ncoenta e seis por se-
mama. Esse regímen não JLi'fectariá os 
descansos as5'.o.gu:naM'!os aos traibll:!ha:do-

res :pelas J.eis nacionaes, em compensa-
ção do s·eu dia de repouso h ebdoma-
divrio. 
~ J r'. 

Artig·o .5.• 
~ r~r·- . . 

Nos casos excepcionaes em QU·e os li-
mites fixados no artiogo 2. 0 forem reco-
nhecido1s irJJapp.J.i-caveis, e sómente nesses 
cu~·os_ convençõ9s i.ntre orgia1nizações 
operarif1,s e pa,tronaes poderão estll!be-
lecer, por um periodo mais l-0ngo, a ta-
bel'la regu·livdMa da du·raçã.o dlaria do 
tnalba'lho, si o Governo. a1v~sa-do dessas 
'\· .,:,.,. 

COMMTS~ÃO T)FJ LEGISLAÇÃO SOCIAL 
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CONFERENCIA DE WASHINGTON 

Pi·ojecto ·de conv'e1ição Zimit1a.i·d-0 o tra-
llcbtho nas 'limdiistrias a oito horas por 
clva e a quan<erita e oito horas por se-
mani/1,, 

COln<Venições, lhes d'êr força de regula-· 
m~moo aidministratvio . 

A dru.raçãio mlédJia d·o ·tr-a;balho, calcu'la-
da pelo num·ero de semanas eete·rmina,(!o 
na ro'be!Jia., nãio p·oder<á, em caso al·gum, 
exice'de·r de qu·ar'!onta e o·i•to he>ras por se-
mM!a. 

1Regi11•Ja:mentos da autOll'idad·e pu'biica 
detennünairão, pOO' · indust1;a ou profis-
sã<:>: 

a) as derogiações permanen:tes qrue t·e-
nham db ser ad·mittidas para os traiba-
•l>hos pll'~raitorioo ou comp•lementrures 
que deven1 &3r ne.cessaria.mente executa-
dos rfóm d<> Hmi:te desi·gm1do paTa o tra-
b•aJJ.ho geral do estrubeeloiment-0, ou por 
certas ca<te~'o<fi.a·s de pessoas, cUJjo t'l'aJba-
lho ê oopedilailmenrte i•nteDm'i<ttente ; 

b) as del"ogações t·emporarias que te-
n1ham de S<>r ed'mittidas para per'l'Jlittiir 
ás empreZ'as fazer face aos accreS'cimos 
à>O tra•bailho e~t'l'a~n•dinarfos. 

IElsses re!l'L>lamentos devem ser baixa-
dos a.poo ccmsru.!ta ás organizações patro-
naes e oJ>erali~ !1nteress•adas, onqe ellas 
existwm. Determinarão -0 nrume.ro ma-
ximo de horias supp.Jementar-es que po-
dem ser arurorizada.s em cada caso . 

.A tax>a do sa.!lario para essas horas 
su•ppl<>men.tJa""e" s1>11á maj-0.ra.ea de 215 por 
oonto, pelo men.os, em relaçiLo ao saila-
l'j.o normal. 

Arti<go 7. 0 

COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SO~IAL 

Cada GD<Vern·o communicará á J·unta
1
· . • - 1, 

J!nrtenna·ciolna;I d·o Traibalho : 
a) uma lista dos tnaba.Jhos cl'assifi-

cados com-0 de :f.lunccionamento nooessa-
riamen te conti1rnw, no sentido d-0 . a:r-
tig-0 4'.º; 

b) in!J;ormações comp1'etas sob,·e a 
execuçã-0 dos accõrdos previstos no a·r-
tigio 15. 0 ; 

e) inlformaçé).e,s coonpletas sob l'e a exe-
cução sobre .a s disposições r·e•gulamem- · 
tares t<1m01das em virtude C·o art. 6. 0 e 
de sua a p·plicação. 

O Departamento Ln:ternaci·onaJ do Tra-
balho wp·resentará todos os annos um 
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()OKFElRENClA DE WASHlNGTO'N 

l'rojecto de <JO'l/JVen ção limitanclo o tra-
hflho nas ·i1.ciL<stl'i«s a oito hol'as por 
dia e a qtul!1'ent" e oito h01•cis por se-
nian.ia, 

'l'eLe.torio, sobre o assumpto á Co•!llfe-
ren.cia Geral da Organiz:;i.ção Internacio-
nal do Trabalho . 

.&rtigo 8. 0 

.Para o fim ae :füwilitat· a a·pplicação 
das d.ispOO?ições da presente Convenção, 
cada ,J>ai;rão deverá': 

a) fazer conhe'cidas, por meio d·e av1 -
1'0.S ap'postos de modo visível em seu 
~stabelecimentos ou em qualquer outro ' 
lagar conveniente, ou por qualquer ou-
tro ·modo approvado pelo Governo, as 
iboras de começo e füm do tt'la'balh o, o•u, 
.no caso de ser o n·rubalho realizado por 
.tu•i-nos a.~ hora-s em que começa e aca-
ba · o ·turno de calda uma dellas. As 
hora.s serão fixaiclas de modo a não se-
;rem e"-tedidos os Limites previsto" na 
presente Convençãi0; e, uma vez noti-
!icaide.s, n,ão poderão ser modificadas, si-
não segundo a fórma de aviso appro-
vaic1a. pelo Gover.no; 

b) torna.r conhecidos pelo mesmo mo-
do, os repousos concedidos no cu r so do 
t.rabaLho e consicleracos como excluídos 
das hora>: de traibalho; 

e) tornar ·conhecidos, p elo m esmo mo-
do, <JS ·repousos concedidoi1 no curso do 
traibalh<J ~ c001\S'iclera;cos como excluodos 
das ·hol'as de traibahllo; 

Artigo 12 

Paira '1.JJ>plJ'Cação da presente Conven 
çãJo á Greoia, a data em qru.e surus dis-
posições entrarão em viig-or, con:forJne ao 
artigo 19, poderá ser it:rainsiforida 'Paira 
1 de Jullho dia '1'9·2·3, quamito os segmjn-
te.s este.b'elecimenws 1nlc1ustoriaes: 1) Fa. 
br·icas de sulfm·eto .C.e carbono, 2) :Fa.-
bri'Cas de a,oidos, 3) Cortumes, 4) \Fatxri-
cas de papel, '5) Ol'fidnais de impressão. 
6) · 1Serrar.i as . 

Os al'tÍ'gos 9. 0 , 10, ·11, 1 2 e 13 , con-
teem prov!den'oia<s ieS]leciaes app1ioave ' q 
·ao Japão, á India •Britannica, á China. 
'li. '.P.er sia, nc. ISião, á Grecia ~ á 'Riuma-
nda . 

Os demais ao-t!g.os ;la present<:! Co·n-
vençã.o ne.gulaim a su~·Pe.msão, ràtilfüca-
ção e ruppllcnçã,o dos seu'~ dispos·M:ivos. 

COMMISSÃO DE LEGJSLAÇÃO SOCIAL 

. ; 
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AN'NEXO B 

QON'FIEREJ>NCIA DE WASHINGTON COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Projacto üe conrvenção sobre o dJesmn- (P1'ovidenc·ias 
p?'ego 

ooovta.rlas 
mwtei·ia) 

sobi·e essa 

Artigo 1. 0 

T·od.o !Membro ql\lle ratif.i'Car a !J"'esente 
Ocmvençã.o 001rummica11á ao Deipa.rt.a.men-
to Inte<rnaci•onaJ é!o Tra,ba.Jiho, em fa1ter-
val1os tãio curtois quanto poss·irvel, não 
eX'Cieldeinites de tre.s mezes; toda Intor .. 
mação d1e que ddS'POlniha, estatisitiba ou 
qua~q.u er outra, com::e'1'nente ·ao d.esem-
Pl'eg'º• inclusive todas as in'focmacões 
sobre as medlidas tomacias au a tomar 
com o füm de lllitar contra o de.sem•!J"'e-
go. 1Semprie ,que fôr passivei, é!everão 
as informações ser co1'hi<Jas oe modo q,u~ 
sua oomm unicnçãJo possa ser !feita nos 
tres mezes Sielll'Uintes ·ruo d'im do período 
a que ellas se I1eporta.rem. 

Ar"tiigo 2. 0 

To:d.o 'MembTo 1que ratificar a presente 
Convenção deV'el1á ie\Sltabelecer um syste-
ma d:e a;giem~ias 'P11bHcas de cc;HocaçíW 
gratll!Ílta, pm;itas sob a fi.sooli2laçãio de 
uma imto·rld.ade cenrtral . 1s1erã.o nomeiL-
é!as commissões COlllJYOSta;;; d·e represen-
tantiee coo 'Patrões e dos operarioo, as 
quaes serãio cons'llllrtMlas em tudo que 
coIJJCernie ao 'Jl11TuccJioil!!l;>Lsmo desses of-
ficlos. 

Qruia1ndo coexistiOOlll agencias gre.tiui-
tru> pu.bLicas e. prirv'ad:as, 1de<verãJo s·e·r w-
madas mediéLas piara cOOI'denar as ope-
;rações '"e ssais a:gemoi.as, segundo um pla-
n.o n·aJC!iione-1 . 

O fU;nccforuaa:nento ~J.os di:fflerentes sys-
temas 1nadonae.s seriá 0001rden:ado pelo 
[)eip;al'bamento 'lru~eirnooiional do T<l"a:ba-
l1ho d1e ·a~côrdo com ·OS 'P·aizes illlteressa-
dos. 

Artigo ·a.• 
Os Mem'bros oo Orgamfaaçã.o Inrterna-

cionaJI do 'l'ralbalho que «'ll>tiifüia.T\eJin a 
presente C'onvençãio e qll!e tt'Verem esta -
bele oil1o um syistema de seg11.i.ro contra o 
de'senn'pr.egio, d1everão, nas coruHções es-
tabelecidas de commum a!Ccôr'd.o entre 
os 'M'embr~s interessados, ·toma:r prorvl-
denc!as •que pe'.l'm1ttam aios traba1ihax'Lo-
res '{lertenloem<iJoo a um 'Miembt'O e tra-
biaiLha;n•do no ter.JJitorlo dum outro rece-
ber J.ndemnizações de seguro, iigiuaes ás 
ICf•ue oabem a;os· t r aJba.!hllldores '[]€1l'tencen-
tes aio urrtim() . 

'Üs d·emai1s arti.gos ver sam sobre rati-
fücaçã,o e a,plpro'vlaçã-0 do presente J>ro-
jecto d·e co.nvenção. 

tO IB.rasi1 ainda nào soff.reu os ef-
feitos do 'desen~')Jll'ego força'ilo, por-
quanto, paiz de immigraçã.o, o braço 
operario é a1qui h1sufficiente para as 
necessidades d·a industria óa agri-
cultura, etc . Ainda não cogitou de 
9fferecer a esse mal a legislação re-
clamada interna cionalmente . 

.Derve-se assignalar, porem, q ue o 
ante-pro}ecto do 1sr. \Nicanor Nasci-
mento sobre /ifeguro operario foram 
consignados dispositivos regula ndo o 
seguro para os casos da desoccupação 
involuntaria. 

:Alêm disso, a lei que instituiu o 
Departo,mento Naciona.z ·do Trabalho, 
com as modificações propostas pelo 
Sr. Andrade Bezerra e acceita.s pe<la 
1Commissão (annexo 'lettra F), offe-
reca elementos seguros que habilitam 
a resolver o caso em diS:positivos re-
gulamenta 1'es . · 
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ANNIEXO C 

CONFERmNCIA DE WASHINGTON 

Projooto ~ Oonvenção concerne)l!lte c.<o 
emprego de miillberes a.ntes e àepois 
ào varto 

'Para os fiins da 'p.resente Co·nvenção, 
serão p.rincl.pa,limen<f:e cooo!derad'<>s esta-
b~ecimen,t'<>s in1<1usi1iri1Wa: 

a) as mi1mas, pedreiras e indus·triias 
extr~~s de toda a espooie ; 

b) as in·dnwtrias em que os prod.u-
ctos sãio mia1nufatcturados, modlfiicaldios, 
1'ilIIl)pad.os, selpaTélJdios, decorad'<>s, aoo.bad.os, 
prepa.-a;dos paira venõa, ou nas quaes 
as ma.tlemia;s sQlf.fram umta, transfo;nna-
ção; inclusfüve a construcção de nav~os. 
as ind.ustvioa:s 4e d.emQHção d·e mater101l, 
russim como a . p.rodu(!Ção, a trl!Jllsforma-
cão e a transmissão de f-Orca mot1roiz, 
em geraJ, e 'de electr<icidrude ; 

o) a co1ns<f:·rucção, rooonstruccão, con-
servação, repaMcão, moi!Jfi<:!ação ou õe-
molição de predios e edifidos, estradas 
de ferro ,tN11mways, portos, docas, oáes, 
embarcadou.ro.s, ca,niaes, insta1lações ipa.ra 
navega.cão ;nteri<l'I', estraé!as, tunnejjs, 
pontes, viwuctos, esg-otos, conectores, 
esgotos com'muns, poços, installações te-
legra,phicas '<>U telepbonicaos dJnstaI!ações 
electrilcirus, usinas de gaz, 'd~sbrihuição· de 
a'gua ou ou.~ros traba,lhos de · con.stru.c-
çã10, assim como os trabalhos de p.repa.ro 
e fundação, 'P'-'e'Cedentes aos traibafüos 
·a'Cima.; 

d) o transporte die :pessoas ·ou de mer-
co·dorias por estraida, v.ia. ferroo., ou por 
agua por via. mariti.ma ou fJ.uvlial, i•n-
clusive a guaI1da õoe mercaidorias nas 
d·ocas, oáes, eml:)lal"cad.001ni.s, e ent~os
tos com excepção a.o oarireto. á mã<o; 

Para a;p·J)licação da presente Conven-
ção seriá considerado estabel€Cimento 
commercial todo local dBBtiinooo á vernda 
de mercad-0rias, ou a qua]\qu€<!' outra 
op<'>ração commercial , 

Em ca.da pa1iz a a.utortdad.e cornpe-
tente detel"mineJriá a liinha divis'oria entre 
a .industria e o commercio, de um laJdo; 

". 'e, a agricul tura, do. outro. 

Artigo 2.• 

;para os ~ins da 
o termo 1

" mu.M1-eir" 
do sexo !femi1nino, 
sua i'dade. estado 

presente 1Convenç!L0, 
'é!esi·gna toda pessoa 
.Qo.iaesquer que sej<L 
ou naJCio.n,ali·dade: e 

COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Trabalho de mu!heres 

,. 
' 

Art. 1.• As mulheres só poderã() 
ser admittidas a qualquer traibalho 
em officinas fa'bricas ou outro esta-
'belecimento 'industrial, agrícola ou 
commerci1rul de propriedade publica ou 
particular,' nas condições desta lei. 

'Art. 2.• E' vedado o trabalho âs 
mulheres quanõo este: a) fõ.r em tun-
neis, minas, ou d·e qua'l'Quer fórma. 
sulbterraneo; b) o ·estabelecimento 
.flõr dest!nadó· \â fabrioaçã·o de in-
flammaveis, praticar a mani'Pulação 

'de matarias, NWUt!lidas J,egia;lmente no-
ctvas â saude ou. pelo genero de in-
dustria, f.orem prejudiciaes ao orga-
nilSlmo feminino; e) fô.r o seTIViço IJO<" 
sua natureza offensivo ao pudor ou 
confra a moral; d) tiver de se reali-
zar em dom\ng-o ou dia de repouso; 
e) fõr .noctu.rno . 

'Art. 3.º O trabaLho não poderá du-
rar mas de .oito horas por dia, não 
podendo ser continuo e dev0endo ter 
o i·n·tervallo mínimo de uma hora de 
descanso. 

Art. t• Os descansos e horas de 
trwbalbo bem como o repouso sema-
nal, que' ser<â •obrigatorio e de 36 ho-
·ra>S continuas no minimo, serão re-
'gulados nos casos em 1que exprMsa- · 
mente nãio disponha este titulo, pelo 
do titulo - Horas de \ trabalho - de-
vendo porém, sempre por 1qualquer 
traibalho extraordin.ario ser accresclda 

O S·alario de mais 5 0 ° J 0 do estabe1e-
cido. 

Art. 5.• !Poderão as mulheres tra-
balhar nos serviços de mineração, des-
de que estes sooam uo a r livre e não 
focidam em ·qual,quer das lettrlls do 
·art. 2°. 

Art. 6. 0 O tra:ba:lho é nocturno ,!lelil-
de ~ue se deva realizar entre as. 18 
e as 6 horas . 

Art. 7. o Nos trln ta dias an terfores 
a.o parto e quarenta dias <lellois do 
livramento, a 01p· .. raria gosará de li-
cE'nça, ficando-lhe reservado o log·ar 
pelo patrão, enca.rregado ou empreza-
rlo, com que estiver ,trabalhando. 

Art. 8.º !Por ·qualquer accidente ·na 
gravidez e mediante a.ttestado med,ic() 
poder<á a operaria. Rem pe.rda de se11. 
logar, faltar ao trabalho durante trin-
ta dia ... 
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Projecto ·<le Co1wenÇ'ãio concei~iente ao 
e'TYll)J·•·ego die mi<Uteres a>•tes e <levoi.s 
do p·arto 

Ó; ~erin<> ·ii·,crea.nça" a.eSigna" toda cre·a.n ~ 
'Qa.~ . le~i ~1 ma ou não .. 

Artigo 3.º 

COMMISSÂO DE LEGlSLAQÃO SOCIAL 

.Trabalho ae rn·1•/.1tm·es 

\.rt. 9.<1 Nos prin1e iros 'inezes· ·de 
lactanci.a teliâ. direito a operaria a 
um •quartu de· hora càlda duas horas, 
durante Q . .trabal·h~ quotidiano, para 

amamel).tação d,o 1Lii'l10. 
. 'Em todos os estabelecimentos irndus- Art . 10. Nos ultimas . mezes que 
·J<r.ia1e$ -0u comm<ercia~. •publioos ou 1Jri- dur.ar a lactação. ·tel'a a operaria di-
~.ados 'OU eim Suas d®enôel!loias, com u:- reito a meia hOM por dia durante O 
,cepção dos estaJbelecimentos em que são tr.a:b.a,lho para amamentatar o rilho. 
un•ile-Os empregirudos os membros de uma Art. 11. A <hora de que trata: u pa-
me'Sma. fa.m!iLia - uma mnilher: ra~rapho .iinterior será dividida em 

' ·a) nã.o P-Ode!1á trefba,lhtt.T dura1ite u :n ·meias li.o.rias, ouja utUizaçã.a ficará 
j?eriodo d·e seis semanad a.pós o parto : <a. escolha da o:p.eraria, 1que para 

b) tera •O di.rei·to •de abla.n.a.onar o tra- obtel-o brustaliá communical-o ao pa-
,b.oUi,o, c:esde que a'J}resen.te 'Cert>ficado 'trão, e:mpqizario · ou encarregauo cl<> 
med<jco .'.fix·a:ndo a data pr.o'viavel c1e seu serviço. 
·p111;to em 'utn a1mHe de seis sema-nas; Art. f2. · IDm caso ~ügum poderá a 

e) <receb:e~ã. d·UI13JIJLe ·todo 10 P.eriodo ope·rar!a 
0

13offre.r pela ·sua ausencia do 
·em qu.e estiver, em virtude doo para - serviço, nos te•·mos dos ·artigos antec 
g.ra.J)hos a •e b um·a indemnização su<f- rlores •qualquer . desconto no s e u sa-
Ncien-te p-a.ra sua •Il'lJll)nU te nção e d<e seu la'rio .. 

· fHho, em boas cond·iÇões de hy>g iene : Art. 13. A opera ria , nos casos do 
a dlta indemnização, cujo valor exacto 1 art .. ·7 .• ter<á direito a dous terços do 
se rá .fixado »ela· autorlda.de competente seu. salário. No caso do an . 8.0 , esse 

. em crudia pruiz, s8liá paga d:iJt'ecta;mente direito não poderá exceder de 30 dias 
pel·o ·Gov.erno <YU prov·ida por um s~te- no maximo. 
ina ·de egu·ros. Tená ·ella, além CLisso, iA.rt. 14 . Durante 0 período da gra-
.dkeiito a•os culi:d<atdos ·giraJIJui!tos de um videz . . não poderão ~ "'· occupa:· aB mu. 
nied1ico ou 'Plllrte ira. · Nenhum erro da !heres em serviços ou trabalhos nas 
;pa1rtJe do me:dico ou ·da .Pal'.'te.ira, no ca.1- C!fficinas, .J:la;b .. icas ou . outros estrubele-

' pulo d '?, ,d!Lta d:c>- pru1:to, i·mpeldlir'á. a mu - cimentos desde 1que ·OS mesmos as ex-
llrer d.e ·receber -a inde.rnnizaçã10 a que ponham a ·aba·l-0s, grrunde esforço · •JI 

, :tefn, é!.jreito, desde . a ~a:ta· d;o .at<testad-0 a atmosphera viciada dP. v rupores de 
medico iutJé a ~ que o parto se deve .pho,s]Jlhoro , a,ctdo sulphurico, s.ulpho 
realizar; carbono, sulpho ciornru ou outros, a 

.à) te11á. d'iuelito em todos OS· casos, ,juizo d.a fiscalização .a.o D epartamento 
~ Se. a.,mamen.ta o fiJ<ho, a dous d es'caTiços do Trrubal<ho. 

Çle urna. meia hora para ll. a.ma.meTita ção. .Art . . 15 . . As mu'1hE:t'es menores nã-0 

Arügo 4. 0 

Quando ,a mulher se ausentar do tra-
ba;lho,' ·no caso cl~s para gralphos ct e b, 
do . art. •3.0 ·da presente c0<n<ve.nção, 011 '. '.se «aifastfun. d-0 serviço durante um perio-

. do m oii:s l-0ngo, em co.nsequen.oia de mo-
lestia Q•ue segundo attestado medi'co ti -
'yer ·re su.Jtà;a.a da gnwid·ez · e>.u d·o prurto, 
e lqQ1e ;:i., · incap:j.oite .para o, trabalho,' não 
será· licJto ·a;o ·pa1trãd, c,m1quan~·o ·sua au-
·seÍ1.Cia não a.tttn-g".il"' '.uffi p~riod·o maximo 

' · :l!ixado . pela autoridade competente de 
". oa da paiz, nobi'fical-a a.e s·tM d•eisp edJda 

durante · esta ausen.cia ou ma:rcnr-lh!) 

poderão ser empregadas como actri-
zes, figurantes, e.te., &n1 circos, oaflés, 
concertos, theatros e nos exercicios 
perigoe.os de força ou deslocamento e 
acrobacia ou nas profissões de sal-

.tim:bancos exhib icionistas d·e animaes 
e outras 1que ·0ffei:e çam .perigos 1ã, pes-
soa . acarretem dà mno á sua sauj'le 
concorram . para desnaturar-lhe! a mi>-
ral ou que as exponham a attentados 
ao pudor. · 

Art. 16. Não pod.erão tral;>alha r 
conjunctamente T)O mesmo .!'9cin.to 
opera.rios de sexos differentes. sal<vo 
si as. c.ondiç.ões do serviço; a juizo do 
Departam.ento do '1'-raiba lho e à reque-
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Projecto ,ae Convenção concernente ao 
ernp,·ego de 11t1.>Uieres antes e depoi'3 
do parto. 

prura isso um prazo que ~xpire d·u rante 
a mesma ·a-usencia. 

Artigo 5.c. 

"•As ra.to·fi·cações olfJ\i'Ciaes ela presenle 
Con'V"Jnção, n-o ·cai.so P·rev>isto pela pairte 
Xl[f( do 'l'uatuclo de Versa.illes, de 2'8 éLe 
.Jwnho ele 1•9'1'9, e do Tra t a d.o ele S<i,im.t-
Ger.main, ele 10 ele Setembro ·d<e 19•19, 
serão 'Commuo1ica,éLas ao Secr·etari·o Ge-
ral da lJiga das Nações e por eJ.le re-
gistradas. 

'l\odo membr·O q.we rati-fica1· u pr.esente 
C·on vençãio f.icaT'iá O"bnigaxlo u app·l·i.·ca.1-a. 
áquellas de suas col.on ias ou i>os&essões 
ou láJqueHes ·d<O seus protectr,rados •q.u<O 
não tenham g·.ov·erno aiu .tonom·o~ sob\·e as 
segu·1n1:es Teserv.as· : 

a) qwe as disposiçõ"s ·<lu Con venç!Lo 
não •se tonn,e>n ina-ppHk:aveois pe las con-
cli ções Locaes ; . 

-Oaida memlbro .deverá notllf icar ao De-
.pa,rtJMnento 'linte11n.a,ci•e>"al rJ.o ·'J.~ra,balho 

S!Ua d.ecisã.o •qwamto u cada uma éLe suas 
colon.fas, possessões ou prot~f:oi·rudos que 
não tenhiarn govierno autono.mo. 

Arti go 7.• 

Logo q ue as ratifi'caç\ie~ dos m emb.ros 
ela Organização Intenn·aci-c>na.J elti T raba-
J1ho tiver.em sicfo Tegfetrarta.s no 'Secreta-
l'i·ael·o, o ·S'E1creta.rio G er a l ela 'Liga d.a.s 
Nações n.otiificar<á "'sse f·acto a todoS' os 
m·emíl)Pos da Org.flmiz·flção Int·ernacjonal 
do ''Dra·balho . 

..A.rtigo 8.0 

COMM'fSSÃ0 DE LtlGlSJ,AQÃO SOCIAL 

'l'rab.a!ho cie mnl.heres 

rimento elo pat.rão 1 não permittirem a 
sepa.ra.ção . 

Art , 17. A·os patrões ·que inflingl-
rem as clispoo.ições' dos arts·. 7 a 12 · 
e aos ,que se1n moti\ro imp·s rioso des-

. pedirem operat·i,as no peri·odo ela gra-
videz, te1,á a'])p lica1ela multas ele 50 a . 
500 mil réis. 

Art . 18. Os esna•bel.ecimentos indus-
triaes ou officinas d·e qual'quer natu-
re'za em qu.e trabalharem mais ,de 10 
n1uLheres deverão ter un11a et·eche ou 

· camara de a-leitação . colil1 as accom -
·modaçõ·es e condições ele hy.giene re-
g·ulfunentares, a distancia nunca su-. 
perior ele 200 metros dos referidos es-
üubelecimen tos ou off'icinas e ele 100 
1q rnamd·o em ladeira a ·p·.ercurso·. 

Art. 19. A creche ou carnara será 
mantida com um terço do sa la ri o clia-
rio 1àa mulher ique ahi houver de dei-
xi1r o filho e um quinto elo sala.rio 
semanal dos o.p·erarl0s adultos so ltei-
ros 'que . nã.o sejain1 arrimo de n1ãe 
vi·uva ou irmã solte ira ou irmãs m'3-
nores; clevénclo toda a despeza w1e 

· e~ceda ·á r-ece.ita assim , arrecada da. 
ser :~ or conta do ~sbabelecimento ou ' 
fabrica. 

Art. 20. A a dministração ela cre-
che ou ca1nara çab9rá a unia com -
1ni.ssão c1e operarias ou -0perarias meu-
salme·nt·e escolhidos pe·11as mulheres da 

· fab1'·ica . ·iEssa conin1issão e~t'. olherá 
semana Linente duas · mul<he .. es que te-
nhan1 crea·nças na creche ou camara 
para cuidarem dos fi!l'tos de suas com-
panheir.as, vencendo ellas seus sala-

' " ri&s, ' sem direito a el les si ' cl P- ixarerri 
ele nata r elas creanças .sem justo mo-
tivo clurnnte este tempo. 

Art. 21. As creanças só se1·ão r·s-
cel)i-clas nas ca111a1·a~. el e u1n a seis 

·mezes ·de idàcle e Bas creches até 
A presente !Conv.e·nçã1C> e·ntraná. mn v:i- ddus ·annos. 

·gor na da:ta em .que essa notifica~ão fôr Art. 22. IF'icarào' dispensa·dos rta 
e:MectuaJcla pelo 'Siecre ta,rio Geral da 'Liga ·obr'ig·ação co11s ta nte d0 1a'!'t. J 8 o~ 
a.,,s Nações; el>la só oihni·g&rá aos M em- està:b·elecmientos ~iu e ·organizarem em 
lbros 1q1u1e rtirvierem 1~elito ·_pegis·bre.r sua: ··:c·ommum creches 'ou ·ca:maras rl e alei-
raitilfi-ca ção ·WO. IS·ebr.eta~!11do . 'Da1hi po.r tamento. paTa uso excl usivo · de se-us 
ido!!an.t.e. ·a 'presente Grmvenção erutrawá ·ópera ri·OS. 
l!m vigior, em rela çã:o a 'Q·ua-hquer outTo · u\:.rt: 23. O salario "é a·e propriedade 
!Membro, na ·d•ata. em ·que s u a ra1:i'fi'ca.ção exclus i:va .aa. mulh er e lh'e se r:l:· · imme-
fôr mg.istrada no r~ecretariado. cliatamente pago. 

1 
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Projooto ~ Co1ivençã10 concer:ne1i-te ao 
emprego de · ?nu Uier es antes e depois 
do patrto 

'Dodo Memibro qUJe ra.ti,f-i~ar a poosen.te 
Con'V€inção ficall'lá ~b!l"igrud>0 a aipplicar 
suas d.isp<lBições, >0 mais trur drur em 1. • 
de Julho de 1•9.212, e a .tomar as me'didas 
n-ecessiarjas ·á afü'ect•viaçãio das mesmas 
d iSI>OSlções. 

L'U't•igo ] 0 

Todo !Membro que houver rati.ficado a 
presente IOonv.ençãio podJetiá denunciai-a 
no fim de ·um period•o de dez a n•nos, de-
poli.s ~ sua enitrada em v•i•gor, po.- rum 
acto commu'll!icald.o ao 'SeC'Teta.r i rudo Ge-
ral e l)(>r el.le r eg·istr.atd-o . A d€ln•u·n cia 
sõ produz.i1\á e'ffeito um ainiilo de.pois de 
t er si-do r egistra da no Secreta ri ado. 

Ar.t ig-o 11 

0 ICxmselho ce A •dinin isbração do D e-
prur.trumento Cfn<bernwclon'1Jl d.o Trabalho 
oo m enos uma ·vez em cruda dez atn.nos'. 
rupresental'lá á 00nferenc1•a Geral um .re-
~atorio sobre a a ppJ.icaçã•o da prese11te 
Conviençã;o e decidirá si deve ser in-
scri-pta na ordem do dia &a IConlfernncia 
a. qruestão da revisão ou <la modi'ficação 
da dli t a co·nv<ençãlO. 

>Serão awthemticoo a.m bos os t extos, 
!ra.ncez e 1íng.lez, da presen:te Co:nrvençã:o. 

Pr ojeoto de Conven ção conce1·n mite 11.0 
trcwa-Zho nocturno da,s mul.h eres 

Artl.g;o l.• 

!Para os 1llns da presente Convençã.o 
serão p·rl1nei.pe.Jmen te C.l'Ilsrderados esta-
b elac·imentos ôndustra.es: 

a) e.s m,iaias, p·e!d ·r.<~iras e indust1,la:s 
extracüvas ·C,e lqua~q uier nMIU-reza ; 

b) as ~mduatr-ias em -qu1e ·os JJrod.U.et os 
sã-o mam:ufactrurados, mudlf.ica dos, 1-i>mpa-
dos, r eparad•os, d~oo-a·d·os, ruwbados, pre-
para dos para •venôa -vu nos quaes as 
ma t erias soffrem tràn s·formação ; in·elu-

COM.MISSÃO DE l.F.C 1. SLAÇÃO SOCIAL 

'J'ra.b il ho ele ?n1.1Uwres 
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P1·ojecto de Convenção concernente ao 
trabalho noctu1~10 <las miilhet·es 

sive a cunst11u:cçã.o d·e navios, as iJndus-
t1•ias de demoldção die materi:al, bem co-
mo a producçãio, transformação e trans-
missão d1a f.orça m·o·briiz, em gera.1, e da 
ele'Ctirlicdade ; 

c) a construcção, reconstrucçã·o, con-
servaçã.o, reqiaraçiW, modi.ficação ou d.e-
molição de pred'Los e edd.!Vici•os, estradas 
die ferro tramways, portos, dooo.s, cães, 
embarcaà.o u~·os, cainae;;, iJnsta0llações paa-a 
na:vegaçãt0 i·nterna, estradas, tunReis, 
pom1bes, via.duetos, esgoto$ coHectores, es-
g.otos ordinari·oo, poços, insto.llaçõ"es ele-
ctrucas. us·i•nas de gaz, d·istri'buição de 
a;gua ou outros tra.balh.:i.s de oonstrucção, 
bem como os tre baÍlllos de Pl'EWM'O e 
fu·ndação1 1J~ecedentes aos trabalh•os aci-
ma. 

®m ·cada paiz a . au.toridw<ie competen-
te cletermtna;1~ a linJha divisaria erutire 
a industma, de um lia<'!o, e o ccmun&cio 
e a agri cultu'l"a, de o;utro. 

·Artigo 2.• 

:Para o fins da presente Conv;ençãio, 
o termo "noite" sig.nifi-ca um peiri·odo 
pelo m enos de onz•e horas oon.\100utii:vru:i, 
COrrl'!lrehendendo t0 iirntervallo dlecorrildo 
eu.tire dez horaa da noite e cinco horas 
c!a main1hã. · 

Nos paizes em lque n.enillum regulie..-
men.to ])11.i!Jl.i•co se wp.pli<:ia ao •t1·ruballlo das 
mulheres du.ra:nte a noite nos estabele-
cimentos i·nd:ustrl·aies, o termo "nottle" 
pode Pá P·noviso ria.miente e d mra:n te um 
perh:1c)-0 maximo de tre;; anmos diesi·gnar, 
á descrição d'O '.Governo, •um período só-
mente de i!ez hoTas comtp!'eh•endendo o 
in te11·va1'l-0 decocJJid.o' die diez honas da 
noit·e ás <li·n<eo h&ras da me.inhã. 

As mulheres, sem a•i.stin.cçã-0 de idade, 
não pocl1em ser empregadas du.rant.e a 
noibe em n;onbium es•tabeileci.IJ:len<to irndus-
tl'ial, publico ou pr.ivrudo, nem em nenhu-
ma de-pend.en'cla desses estaibele'Cimentos, 
com excepção da;quelles em que sã.o u;ni-
cos empiiegiaiclos os membros de uma 
mesma familia. 

COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOC!AL 

Trabalho de mulhere& 
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Project.a de Oo1z..v1e.niçtio. conoe1·nente ao 
tralbáf.ho nootiorno d.as nHolheres 

Artigo .J.0 

O artigo 3. 0 nã.o &e,riá applica.do: 
a.) em caso de "1força 1nai·Or», quando 

-em uma e1111p.r€z·a se produz.i;r interru-
pçã:o de exploração im-µosshnel de preV'er 
e qru;e ·não tenha caracter .per.iodfoo ; 

b) no caso de executar-se o tra·balho, 
q.uier en1 n1.a1terias pr.imas, quer em ma-
terias e1n e laboração, susceptiveis d~ e.l-
lleraçã:o mu-ito ra11>ida, cruanl:lo isso for 
·necessar.io para salvar oessas inater.i-as 
de perda in·evitave l . 

L~rtiigo 5.0 

.Na I ud ia e no Sião a a,p.pLica çã.o d.o 
11. r tigo 3·:0 da p-resenlte Con•venção po.derá 
t;,·er SU·SP'ensa pelo g·ov:eirno salvo no qtue 
oonoeirne 'áS 1nanufia1ctu:r.a.S, taes como 
•ãio d·e'f.inidas pela lei naciona 1. Noti.fi~ 
oo-ção de cada uma das ind~1str ias :sentas ' 
sel'á ile i·ta. a·o 1D e'J)artarnen to Intennacio-
nal éLo Tra:ba.lho. 

Artigo 6. 0 

iNos ·e<bab~lecinwntos indusbriaes su-
j ei-tos á in1'luencia das estações e em 
todos os ·casos en1 quie circum.stalflcias 
ex,cepoionrues o exig'irem. a duraç.ãQ do 
peI'i'Odo nocturino indi.ca1d'O no arti.gio 13. 0 

pol'J1erlá s.e-i· red·uz.ida par.a dez hocas du-
rante ses·seinta .a;as por anno. 

Arti.go 7. 0 

!Nos pa1i"es cujo cl ima torna o traba-
lho diur.no particula1m.<-nte .penoso, o pe-
riodo no·ctu•rn·o páde ser mais curto que 
o fixadl{) nos artigos aofon a, so·b oon.dicão 
de que um r®ouso co1Tipensa1dor seja 
concedido duranlt e o dia. 

10s demais a rUgos reproduzem os d·is-
.posi.üvos sobne re.thfü~açãJo, alpJÍl·icaçãio, 

·etc. 
Prn.iecto n . . 6·63 A - fl. 5. 

COll<IMISSÃ O .DE LEGISLAÇÃO . soq.AL 

· ,; 

l l • 

··:' 
,. t : l . , 
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··ANNEXO D 

CONF.IDRENCIA DE WASHI:N°G'l'ON 

Proieoto ele ConverÍção . Jix aiudo a ida<!e 
minima de aebmissão el:.•s oreanças nos 

· t ·1·aballhos inl:li•Str·iaes · · 

Artigo ·l. 0 

Para oo fions da 1mesente Con·venção 
seriLo ·cons.idfil·<11dos · esta·be leci.mento.s i•n-
dustri·aes, espeórulmente: 

a) as m1i1nais1 ped,reira ~ e ind1usbriia.s 
e:rtracti•vas de qu.a1quer · .ii ratu~·wa. ; 

· b) as ind•u&t:ria.s, em qu·e oo p<ro•d·u-
ctos sãJo mrun.ulfoctu tiados modif.irca,d.os, 
lirrnrpa.d·os, decora·d•os, a11etfüçoa.clos, pre-
parad.os 'Para vencllo., ou nas •qU:aes as 
m3Jterias solflfrem qrua·lqu~·r tiransforni.a-
ção,· inclu.Si.1vre a cO'nstrucçãio de navios~ 
as .)01.dst'!"i·as de demolição de mate1'jai 
bem como a .p1•odurcç;ã.o, transfonnaçã-0 e 
llna1nsntlssâ;o {la Torça m·otriz, · ·-em geral, 
e de eiectrióda-de · 

0) a construcçã'.o, recon.stPucção ; c~n
Se•l'vacã•ó, reJ>a.raçã.o, modificação oo ·de-
molição de predios e edifi\)ios, estradas 
a.e ~er'ro, trra.1nways, po.rtos', docas, ciá.ie~, 
em;tarcaidouros, cam•aes. installações· pair!L 
nav;egacão interior, es·bra'das, trunnei..s, 
pontes, vcia.cluctos, esgotos cold•eCt()res, es-
gio·tos orclirna rios, po9os, i·nsita.Hações te-
l<e!gir alph i'oo.s .e tieheiprho~i ca,s, 'i"ns•t a.lJa,ções 
0lectrirca:s , u&ina .s ele gaz, d:iStnfü.uição 
de ag·ua ·ou outros traibalbo.s die · constru-
cç;ã:io. b em com.o tra'baihos dff i:>reparo e 
fn:rrtclação ·1yrece·dentes aos tnibalhos 6'.ci-
ma enume ra•dos; 

el) o tramrspo.rte de 1~essoas ou de mer-
cadoüas por estrad·a, "'8:tráda de flerro 
ou ·por agua, por vi:n. rnaritima au flu -
vie.l, i·nclu.sive a giuard·a daS mercado-

·ria~ nas do·cas, cães,· desernba:rcllidourros e 
en t1•epostos, com ex'cepção do ca1're•to a 
mão. 

Em cade, paiz a au.tocirdad·e compe-
tente cllet·ermiirus r 'á a linha ôivi·S()ria e'rrtre 
a industria de um Ja;do, e ·o commfircio 
e a. a·giriic-u lttna, de. 0~1tro . 

LL\.rtig:o 2. 0 . 

. ·AS crea•nça.s. de menos de 14 a!mos 
rrái() ·podem ser .emprega;das nem . ,traba-
Jihair , ·n•os estabe~ecL111enj;o~ .industl'iaes p·u-
blircos ou pri'V"rudos, oú . em .suas .. deipen-
d:enci;o s. con;i ·exce:pç1\:o • da~ueÜes em . . que 
só são eimpv·ega:dos. o:;; . membros .. de .. uma 
mlesm1a farTiilia·. ' · · · · 

Trabalho ele 1lie?iores 

Art. 1. 0 Os menores de qualquer 
dos sex-os até á idade de 14 a.nnos 
não oorão aid mittidos em nenhurtla 
classe de trabalhos·.- · ! 

Art.. 2. 0 Os menot·es · de , mais d:e" ' 
14 annos ·serão ··admittidos em -'Cjual•·• 
·quer o.fficina ou tr::ubalho : industrial; .: 
mediante certificado de fre'quencia 
ant·erior na ~scola j:•ri ·m~ria. 

Art. 3 .o O tra•balho elos meno•·es 
de mais de 14 annos não podei<á ex-
ceder a seis ·horas pm·. dilL não conse,_ :, 
ourtivias 1• C'Om um ·inrterrva10. min1mo ·.a.e· 
meia hara de descanso, d.a modo · que·: 
o tota!l dia.rio .não exceda dle cinco. 
·horas. 

Art. -4. 0 •G Te pouso 
para os meno.re~ ser'á de 
secu tivas no minimo. 

· ' ; 

· hebdomadario ·, 
36 horas con- · 

Li\.,IJ"t . 5:. 0 >.iã.o podi,~rLl,J tra.b\alh:a.1· 
menores atê 18 annos ·nos estalbeleci-
mentos ()nde existam mac.hinismos pe-
rig-0sos, industriaes, nocivos á saude; 
condemnados pelo Codig.o Penal,- como.: 
immora·3s ou que, apez,a,r de não o ; 
ser, attentam contra o ;tom cdstume; 
e nem serão os mesmos aidmittidos · 
ads trabailhos subterraneos noctur.nos · 
ou em dias de repouso obrigatorio, 
bem como espectaculos purblicos cir-
cos üu th-aatros ex;hibicionistas de an i-
ma.es ou saltiimbancos, exercidos de 
força, deslocamento ou equilibrio ·e úo-
dos ·que >I>rejudi.quem s ua saude ou · 
moJ·aJ. 

Art. 6. 0 A lquahquer tempo o Be~ ' 

·part>1mento do 'J.'nvbalho poderá :t;ro-
hi'bin· o ser.viço ou tra.balho ao men.or 
que, mediam te exam~ . medico, reve-
la r co)1dição de sande i•ncompativel 
crun os · tra ba l·hos excess.i vos. 

'Paragrapho unico . No caso d·esse : 
arti.go o menor teriá direito: 

") ao sala·rio a tê :JO d ias ; 
b) a indemnização segundo -0 titu-

·10 ele .accidente, pelo pa.tFão por qual-
quer molestia adquin·ida no' trrubalho. ' 

··(i)uando a i,ncomvartibi,Jidade não de-
correr de causa n·em por e.a.usa pr.o- · 
·fissionail, sera na h·ypothese de in-
compa.tibi.lidiaJde definitiva no tra·balho ' 

. soccor·ri-do pél·o seguro social : 
IA.rt .. · 7·. 0 '@s proprietar ios de esta- ' 

,·iJ.el<;lcimento. de 'q·ua1quec natl:lreza· em · 
•q ue sejam em:prega dos menores em 
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Projecto ile .Cowvençãio fixa'"'do a idade 
nim~m~ de a,dmissão elas C'l·eanças nos 
frwbaDhos ind:ustriaes 

. As disposições do art. 2. 0 não se ap-
plioiwão aios tralba,rhos das creanças na.s 
esco}as p•rof.issiona,es, sob coold·ição de ser 
esse tra'ba.Jho approve.do .e vigiado pela 
&utoridalde publ!ica. 

' Arbigo 4.0 

Para o fim de permibtir a fLscaildza-
!lfi,o da appHcaçãio das disposições da pr;e-
serulle !Ooowenãio, todo chiefe d:e estaibe-
liecii<mento indJustria l dJeverá manter <mm 
registro de inSICri,pçã..o de todas as pes-
11oa-s menores de 1<6 ainnos emp1-egad.as 
por elle, com indJicação da data de seu 
nascimento', 

Artig-o 5.0 

No Kll\le c0'11cerne á a-pplicação a., P·l1e-
sen<te IOonvienÇão ·ao J'wpão, as seguln tes 
mod.i'fi'oo.ções ao aTt. 2. 0 sãio autoriZ'a-
das: 

. a) a.s crea:nç·as d<e menos d1l 12 an-
lll!OS poderão ser ad·miittidas .ao trabalho 
si tivel'em ccmdui·du sua instrucção pri-
maria; 

b) no Ql\le conoerne á.s or.eamças entre 
1'2 e 1'4 annos já em traibalho, disposi-
ções tramsitorias poderá-O ser adoritwdas 
A di sposição da ]ei japoneza actutl-1 que 
admitte as creanças ·de menos de 12 
am·nos em oert-os trabal~ os ·rmceis e l'eves 
serâ revog>a:da . 

ArUgQ 6.• 

!As c%spos ições do 
plôcarão â ·Ind•ia; 
creanças d!e menos 
-0ccrnpa1d1as: 

aTt. z.• .não se ap-
m.as, na, il'n dia, as 
de 12 annos serão 

a) ·nas mairnu'fadturas que 
força motriz e que occ:u1pe:m 

em1preg.uem 
mais de 10 

pessoas; 
b) nas m;na·s , pec1refnas e indu;;trias 

extra;ot;.vas de q ua1quer natureza ; 
e) no transporte de passageiros ou de 

mercaidor!ais, servüços 1postaJes, est:re·dlls 
de ferro e ina m<an'il])lulação cas rruerca-
dorias. nas d.ocas, oâes e des·embarca-
douros, com excepção do carreto a mãe. 

OOMMISSÃO DEJ LEGlSLAÇÃO SOCIAL 

Trwbalho de menores 

qual.quer numero, são obrigados a 
manter ·no mais pe.r'f·eito fuincci1ona111en-
to as instaillações n·elles existentes, 
machinism-os e utensilios devidamente 
resguardad-os, 1le modo a não offe<re-
cer<em damno ao O'Perarlo bem como 
a evitar pe.Jas condições' do serviço 
offensa lâ moral, .ã saude do menor 
e ao bom costume. 

tA.rt. 8. 0 O 'Departamento do Tra-
balho, ao regwlamentar o presentei ti-
tul-0, ·deverâ attender a..os demais ti-
tulos, no que forem applicaveis aos 
menor.es, ai1ém do que se relacionem 
com a hygiene e educação do menor 
durante o trabalho. 

tA.rt. 9.0 <Ficam prohibidos os tira-
.balhos por ta.refa, .obra, peça ou em-
preltaida aos menores, de que trata 
a presente lei, bem como tod·o o tra-
·lial·ho dos domingos, feriados ·ou dias 
de repouso o'brigatorlo aos mesmos 
ainda 1que apren·dizes e ás chamadas 
ihoras su·P<I>lementares. 

Art. 10. IQ salario seriâ pag-o sema-
nalmente e em dinheiro n ão podendo 
soffrer 1qualqwe1r <l·esconto, , inclusive 
por multas paúronaes de quà}quer es-
pecie, as quaes ficam abolidas pela 
lei. 

Art. 11. O producto do trwbaLho do 
men-or desde 14 amrios é de sua ex-
clusiva propriedaide. 

.A..rt. 1'2 . O m eno:· de 14 at<õ 12 
annos poderâ trabalhar excepcional-
mente, si o inspector do DepaTtamen-
to do ·Traiba•lho verifiC1a.r : 

li) o estado de extrema n ecessida-
dade da familia; 

b) si o m enor tem capacidade .phy-
sica vara o trabalho que delle se exi-
ge; 

e) que sabe ler, escr'l·Ver e con-
tar. 

_Art. 13. Os industiriaes, commer-
mantes ou seus representruntes que 
occupem serviços de menores, a que 
se refere esta lei, .ficam obrlgados a 
rnan ter um .Jiv.ro de registro em 11.ue 
figurem seu nome e a sua m1gem, o 
Jogar e a data do nascimento sua re-
side~ci1a e os nomes, aippell!dos pro-
fissã·o 'e resid·encia dos paes ou ' tuto-
res. ·Esses daid·os serão commun!ca-
dos ao Departamento do Trrubalho . 
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Projeoto de Convmtç-ãlo fixx.-ndo a idaàe 

miwhna 'de ad111(issão das crecvnças nos 
trwbalhos i'11Jdustr,iaes 

ATtig-o 7. 0 

tAs raitnfüca ções offi~iaes da presente 
Conrvenção, nas co.i11diições previ.stas na 
par.te XillEI do TrataJdo de Versai~Les de 
2!8 d.e JllJilh•o de. 19·1'9, e do Tratado de 
Saint-G~n, de 10 ~ ~eternbr.o de 
1919, serão communicade.s ao Secrata-
ri-0 Geral da Lig;i, das Nações e por el1e 
registrad·a.ii. 

Tod'O ,Membro que rat'i.ficar a r>resente 
Oon~nção fl1Call1á obrigaido a a;pp1ical-a 
álqu~llas d.e suas col-Onias e possessões 
ou •á,q'l11€1lles de seus protectoradios que. 
nã-0 tenham govern'O a:uotonomo, sob as 
seg,u;in1tes reservas : 

a) que a.a Cilspos-içõe.s da Oo·nvenção 
nã;o se tornem inapplil:laveis 'Pela;s con-
dições locaes ; 

b) que as \ mo'Cl;L~icações ·necessarias 
para adaiptar "' iconV'enção &s con·diçõe.s 
locae.s possam ser nella intl"oduzoidas. 

Cada ·Membro diev.ellá noti'füoar ao De· 
paTtamento Internacional do Trabalho 
sua ·decisãio, q1UB'n<to á cada uma de suas 
co}onia.s ou possessõ.es ou a caiêa um d-0s 
setllS pr.otectora·dos, que não ten1ham g-0-
vern-0 auitonomo. 

Log-0 que as ratificações de •Membros 
da .Orga:nizaço Internacional do Tiraba-
fü-0 ti·v·erem s·id·o 11egi·stra:das no \Sec·reta-
riaido, -0 ISecreta·rio Geral da Liga ·das 
Nações noti'flcairá esse fu.oto a todos o.s 
Membros da Orge.niz·ação Inte.rnruc1'onal 
d'O 'l'ra'balh o . 

Artigo 10 

A presen<te Convenção entraT·á e.m vi· 
g·or na <!.-ata em iq-u.e essa ncltillficação ti· 
v>er sido ef.~e'-Otuada r>el-0 iSecretario Ge-
ro] da Ll.gia das Nações. IDJJ.a. não oobri-
ge.l"á sinão aos !Membros que tiverem ·fel· 
to registrar sua ratitfüc·ação no Secrert:a-
riado. Dahl em dillJThte esta convençã-0 
entl1"8.T1á em vi'gior' em relaçã'o a' qualquer 
outro Mernlbro na data em ·qruie e rati!i· 
ce.çlt-0 d:esse Membro tiver si:do regis•tra-
da no Secretariado. 

COMMISSÃO DB LEG!SLAÇÃO SOCIAL 

'l'rabalho de menores 

Art. 14. Os mene>res só serão .ad-
mittidos em qual•quer officina ou tira-
ba'1ho industrhal me;:Uante certificado 
de ft·equencia antericr na escola IJTi-
maria do Lagar, em 1que a houver g.ra-
tuita. 

Art. 15. Os menores que, na data 
desta Lei, •Já estivarem triabalhando 
como e>perarios ou empregados e fo-
rem anal·phalbetos serão conserva·dos 
·em s-eus ·logares, mas deverão fre-
,quentar a escola gratuita do patrão 
ou, onde houver, a do Estado . 

.&rt. 16. Os menores a que se re-
fere o arti-go anterior, quando -0 seu 
tra·balho .fõr indis·penswve1 á sUJbsis-
tencia de ascendentes velhos ou inva-
IM·os, 1P·oderão ser admittidos sem o 
certificado pelos mesmos exigido sen-
do, poz1ém, obrigados a frequentar a 
esco1a gratuita primaria, Jecal, pu-
blica, si houver, ou particular. 

Art. 17.. Os patrões que tiverem 
em tra;balho mais de 10 menores se-
·rão obrigados a manter uma escola 
para os que forem analphrubetos, com 
•freqru·enicia obriigirutOlrüt, nã10 paden.flo, 
no tempo de fre:quencia, ser descon· 
tado do salario. 

Art. 18. O menor terá de frequen-
tar a escola durante uma hora por 
dia. 

Art. 19. Qu.ando a escola pu·blica 
primaria distar mais de um kilome-
tro •d!a fabrica, o ·r>atrão será o:briga;d-0 
a manter uma sob a fiscalização do 
Deprurtamen to 'ao 'Trabalho. 

Art. 20. iSerão creadas escolas fe-
deraes, ,p.ulblicas, maternaes junto âs 
faibt·icas, ond·e houv<;r . população in-
fam til consi.deravel. 

Art. 21. Ficam sujeitos á assis-
tencia esco\ar, inclusive a medico es-
colar, os menores de quaJquer esta-
belecimento, devendo essa assiste•cia 
ser dada !pelo pafrão sem desconto no 
salario na escola maternal aos filho~ 
da operaria e na primaria ao operarlo 
menor. 

J\.J)t. 2 2. .S'i os exe-roicios ou espe-
ctaculos •d<! que trata o art. 5. 0 são 
dados peJ.o pae mãe ou tutor do ·me-
nor, incorreriá ;,as penas esta'bel€cidas 
nestes tituJ.os, no dobro o infractor 
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Projecto <le Convenção fixa.nd.o a. idade . 
1n'l•ni1na ile o.ci1wi.ssão cl·a,s erea.nç._.•s nos 
tra.balhos inclustri<•es 

<Ãrtigo 11 

To{lo Mem.bro qme ratifi'car a pr·esenite 
Oo111V1er.1çãio fi'!!8'liá ohrdgiadn a: ajp:Pllicar 
sua·s dispoo·i·çõ·es . o mais ·ta.rda·r em 1 
de Julihn dle 19'2·2, e a tomar as medide.8 
necessarias para ef;fect'vacã• 1a.; me·3-
mas ci·spooiçõzs. 

Artigo u 

·Tod•o Membro .que tiver rati<ficado a 
·pre.se.nite iC1oriviençã•o põd e · d1eniu.111cial-a nu 
fian. de um perioa.o de rlez annos, Cl:eipo-is 
da data da ent.rada ·em ,·[gor in1cia! cJ..a 
Convençil.o, po.- ·um acw c0mmuni·cado 
ao :Secretario Geral da Li!;'a das Na-
()ões, e par eHe registra'do. A · Ll enu111.Cia 
só teirtâ. e1f!Dei to u1n ,z ,ninu de1Yoi·S i.:l e hiver 
siJélo reg.is·trwc'La no s ·emeta,riaçlo. 

,O Comielho de. Aôministraçã.o elo 'De-
partamento Interna•cional do Trabalho 
deve·~á ao menos urna vez em oo:cta dez 
a nnos, a1Yres.erutar á Go·nfere nci.g G e1ral 
um rlator.i-0 s-ohre a a.pp•J.icação da pre-
senJte Oonvenção e clecid.it'á si deve ser 
i.nseriipta na oa·.dem do dia da C~Jnlt'e

rem:!ia a CjlUlestã-o da revisão ou rnodolfi-
c açãio da mesma !Convenção . 

. Ar.ligo . H 

1Serã.o aut'henticos <Hnbos os textos 
~rancez e inglez da presente .eonivenção. 

Artigo l. 0 

1Pa-ra os fins . da presente · Cotivençã.o 
serã-0 cons·ideraclos camo estabelecimen-
to~ .~ industriaes,. especial.mente: 

.a) as minas, pedreiras · ·e industrias 
extractivas d.e \quà]quer natureza; 

b) as i·ndustrias em que os. productos 
são manufacturados, modifi.cad·os, sepa-
ra.dos, limpàdos, decorados, aperfeiçoe.-
dos, .pata venda: ·; ·ou nas !quraes as ma-
terias · soffpem 1quaJ1quer tra.néformação: 
in<ilus°ive a construcção de navios, as 
lnclustl"v;3..s ·de d~moliçã·o de · material, 

!bem como ·a ![>roduccão;· ·tran1lformação. 

COMMISSÃO .I?,E LEG ISLAÇÃO soc1,AL 

e na perda. tempornria elo patrio P<>-
der, l!J.!l;ssa,ndo ·os menores como alJ.an-
do•naid1os á prot•ecçãio do Estado a,Jém 
das que o Cod.igo . Penal tiv er' insiti-
tui.a·o. · · · · . , 

Ar·t. 23 . . S i· o especta,culo. ou exe.r-. 
cicio é d.ado por outrem ·com êonhe-' 
cim•énto paterno, materno ou elo tutor , 
d·o rnen.or:, incorrerão . ·estes .nat;; roes~ . 
mas penas que -0 infl'acto1r. . 

Art. 24. .Si o espectacu)g,, ~xhubi7 : 
ção ou exercicio do menor é dado · 

·Sem consentimento paterno, o infra-
:eto·r ,a]ém da mulota, •qua será de 
200$000 a 1 :000$000, incorre~â na 
pena ele prisãio de um a seis mez·es . . 

Art. 25. Aos ·patrões, que empre< 
g1arem menores em seus estabe.leci-
mentos ou em seus s-erviços oµ. ~ã.o;. 
inter'dictos 'aos mesmos pe.la .presen:t e 
l e:i noctLtr•nos, suiht err.ameos 10U co·1n 
pe{·igo <le inicendio ·-envenena;mento, 

·emanações '!locivas,' <humi0dac1e nociya, 
·per[.g.o de at'focções ,,,uJmona~·es ou_ de 
àoci-dentes ou lhes cl~em fardos e pe-
sos acima .de suas forças, tenham ou 
nã,o obtido consentimento .paterno, . in -
correrão, .sô ou com estes si Ncverem . 
consentido, na·s penas d.os' artigos an-
t·eri·ores, aggravada..s ele u1n teirço. , 



.Projccto de Convenção oonceniJ;mte ao 
trabalho nootwrno daJS creanças nas 
industria..'i 

.e transmissão da força motriz, em g,... 
.1·a1 e de electricidad•e ; 

e) .a construcção, reconstrucção. con-
servação, ret!)'a'raçã-0, modiifcaçãv ou de-
moliçiio de predios e edific.os, est<·adaa 
de ferro, tramways, portos, doca8, cães, 
embarcadouros, canaes. installações :r. ara: 
navegação interior estradas tun·neis pon-
tes, install.a~ões 'telegraphidas e tele-
phonicas. instal•lações electricas, usinas 
de •gaz. dist•:i'buição d'agua ou outros 
tr a:ba1hos, cD'nstrucção, ,iJem como os ds 
;>reparo e ·fundação precedentes a-0s tra-
balhos acilna ·enumerados; 

à) o ' transporte de pessoas ou <W 
mercádori as por estrada de .fen·o ou por 
agui., '-por via maritima ou fluvial, in-
clusi·ve a guat·da das mercadorias nas 
docas, Qáes, desembarcadouros e entre-
postos, com excepção do carreto .á mão. 
Em ·cada ·paiz a autoridade oom:pe tente 
determinará a Jinha divisaria entre a 
industria , de um J.ado, e o commercio 

·e a a.gricultu1·a, de outro. 

Artigo 2.0 

E' ·prohi'bido empregar durante a .nolt& 
os menoroo de 18 annos nos estab.zleci-
mentos de industrias, publicos ou pri-
vad·os ou em suas dependencias, com 
·excepção daquelles ·que são sómente em-
pregados os membros de uma familia,, 
s"Jvo 1nos casos ·adeante previstos. 

A prohibiç':io do tl'abalho nocturno 
nã,o se appJri.cnná. .a.os n1 enores de mais 
de 16 ao.nos -S'lnpregados nas industrias 
adeante enumeradas, em trwbalho que, 
por sua 1propria natureza devem neces-
sariamente · ser contim1ad~s. dia ·e noite: 

a.) .usinas de \ferr o e aço ; tra'ba:lho~ 

em que se f a z emprego dos fornos de 
rev·erbero ou de regeneração ou galvani-
zação de oha;pas e fios de ·ferro ( exce-
pto n.s of.ficinas de desoxidação ; 

b) 1'a·brlcas de vidro ; 
o) .fabrica <le ipapel; 
d) fabrica de assucar bruto ; 
e) reducção do minerio de ouro . 

~ 
Arti,go 3. 0 

'P a os fins da presente 1Convençã.o 
o{) t o "'noi te" significa ·um periodo de 

GO.!,lMISSÃO DE LEG!SJ.:ACÃO . SOCl,U. 
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Projecto de Convenção concernente ·ao 
t?'robalho no~tu1'1io das creanças nas 
industrias 

11 horas consecutivas pelo menos, com-
prehen<lendo o intervàl!o d•ecottido entre 
10 horas da moite ·e ·5 horas da ma-
nhã. 

Nas minas de carvão e de lignito uma 
derogação poder<á ser prevista quanto 
ao periodo de d-escanço visado no para-
grrup.ho p.-ecedente, !quando o intervallo 
ent.re os d·ous periodos de trabalho cam-
portar, ordinariamente, · 15 •horas, mas 
nunca iquando este int·ervallo comportar 
menos de l'3 ·horas. 

1Si a legislação <lo paiz prohibir o tra-
balho ·nocturno a todo o pessoal de pa-
daria, IJOder-se-ha substituir nessa in-
dustria o período comprehendido entre 
9 horas <la noite e 4 horas da manhã, 
pelo período de 10 horns da noite iás 
5 horas da manhã. 

Nos .paizes tropicaes, onde o traba!hQ 
é suspenso d'Uirante um certo pel'iodo, 
no meio do dia, ·o ·periodo de descanço 
nocturno pod·erá ser inferior a 11 horas. 
comtanto 'q•ue um descanso campensa-
<lor seja concedido durante o dia. 

Artigo 4. 0 

As <l.isposições dos art:B. 2. 0 'l 3.• 
não se applicarão ao trabalho nocturno 
dos menores entre 16 e 18 annos, quan-
do um caso 'de força maior, que não po-
dia ser previsto ou · impe!lido e que não 
apresente ·caracter peri·odico, põe obsta-
culo ao funccionamento nonma,l <l·e um 
estrubelecimento industrial. 

!Artigo 5.• 

iNo 1que concerne á. applicação da 1pre· 
Bente <Convenç'i.o ao J·apão, até 1 de 
Julho de 1925, o art. 2. 0 não se appli-
cará sinão aos menores de 15 an'Tlos e a 
partir <la data acima mencionada, o 
mesmo art . 2.0 não se applicará sinão 
aos menores de 15 annos. 

Artigo 6.• 

No que concerne á. applicação da pre-
sente !Convenção á llndia. o termo "es-
tal>slecimentos industriaes" compre·ilen-
derá sómente ·as "fa:bricas ". definidas , 
como taes na '"Lei das fa·bricas da ln-

OOMMISBÃO DE LEGlS1'AOÃO SOC!A1' 
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Projeoto àe Oonvenção oonoernente ao . . 
trcibalho nootu·rno das &'eanças ?tias · 
irulustriws 

dia" (lnwian faotory aot) 
i. 0 não se ap·p1ical'1á aos 
se><>o masculino de mais 
an'llos. 

Artigo 7.0 

e o . a>r·t>i•go · 
m enores do 
de iq ua torze 

·Em circumstancias 1p·articularmen te 
graves, e quando o interesse puiblico o 
exigir, a .prohi·bição do trabalho noctur- · 
no ·po'derâ ser suspensa pox uma decisão · 
da autoridade publica 1q.uanto aos me- · 
nores, de 1'6 a 18 ·annos. 

Artig"O 8. 0 

As ratificações officiaee da presente 
Comren çãoo, nas cond'ições previstas na 
parte XIII do Tratado de Versalhes de 
28 de Junho de 1919 e do Trata do de . 
S a i'llt•Gecmain, de 19 de !Setembro de 
1919, serão communicadas ao Secretar io . 
Geral da !Liga das Naç;ões e .por ella 
registradas. 

Arti.go 9. 0 

Qualqu·er mem1bro que rati ficar a pre-
sente iConvenção, ficará obrigado a a p- . 
plical-a liiquel'las de <:uas colonias ou 
possessões ou 1áJquelles de •seus :protecto-
rados ·que não tenhrum governo autono- . 
mo, m·e·diante as seguintes reservas: 

a l •que ·as dispos ições da Conovenção 
não ·se tornem i·napplic!lfV.eis pelas con-
dições locaes ; 

b) 1que as modificaçi}e$ que se fizerem 
n·ecessarias ·para adaptar a Convenção 
âs <ion dições locaes poss·am ser n ella 
intr-0duzidas . 

<C11d0a Membro deverá notifjcar ao 
Departamento Internacional do 'I'ra'ba · . 
lho sua decisão, no que diz respeito a 
<iada uma de suas <iolonias ou pos&eSBÕes 
ou a cada um lle o;eus prote.ctorados 
que •não tenham governo autonomo. ' 

Arti'go 10 

Logo que as r atificações de dous Mem-
lbros da •Organiz!lção [nternacion al ti-
v erP.m ·sido registradas no S·ecretariado. 
o !Secretario Gerail da 'Liga das !N.ações. 
notiricai<á esse facto a todos os Mem-

COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO sooum 
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CO NFl!!REJNCIA D-E -y.r ASi!TNGTON 

Projecto de Cowvenção conoernente ao 
tnaballw noctwn110 das c·ncança.1.; nas 
in<Vustrias 

bros da ,Organização Inter·nac ional do 
Tra bal<ho. 

Artigo 11 

A presente rCon venção entrará em vi-
gor ILa d~ta em que essa notifi1Caçã.o ti-
ver 'sido eff.ectuad a .pelo Secl'etario Ge-
ral da Liga das Nações; ella não abri-
gará sinão os 'Membros :que tiverem feito · 
reg1st·rar sua ratificação no :Secretariado. 
Dahi em dean te, a presente Convenção 
"ntrará e m vigor em relaçi1o a qualquer 
outro IMembro -nà data em que a ratifi-
cação desse ·Membro tiver sido regis-
trada no .Secretariado. 

Artigo 12 

Todo 'M·embro que ratificar a presente 
Convençã-0 ficará obrigado a applicar 
suas disposições, o mais tardar, em 1 
de Julho d·e 19 22 e a toma r a s medidas · 
que se fizerem necessarias para a effe-
cUvaçã-0 das mesmas m edidas. 

Artigo 13 

Todo /Memb ro ·que tiver ratificado a 
'Presente •Convenção, poderá de nunciai-a 
110 fim de um p er iodo de 10 a nnos, de-
pois da data da entrada em vigor da 
Canvençã,o, vor um acto communicado 
ao !Secretariado ·Geral da Li'ga das Na-
ções e por elle registrado. A denuncia 
só terá e:tlfeifo um a1runo depais de ha-
ve.r sid-o ·registrado no Secretariad". 

Artigo 14 

O Conselho de Administração do De-
partamento J·n1:emacional do Trabalho 
dever á, a-o menos uma iv.ez e m cada 
10 annos, aip.resenta r i'1 Canf~rencia Ge-
ra'! ·Um relatorio sohre a a ppiicação da 
presente !C'onvenção e decidirá si se deve 
inscrever .na -0rdem do dia da IConferen-
cia a ·questão da revisão ou modificação 
P.a ·mesma !Con·v.e-nção. 

Artigo 15 

Os textos f.ra ncez e ir;g·Iez d a presente 
Cmwenção serão ambos authenticos . 

GOM-M·ISSAO Dlll LEG.LSJ'.AQÃO ·BOOIAL 
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€(l)MMISSÂ.(l) DE LEGLSLAÇÃO SOCI·AL 

ANNE!('O E 

TRÁBALHO COMMERCIAL 

Art. 1.º Consideram-se casas de commercio, para os effeitos 
desta lei, alrém dos estabelecimentos assim propriamente chamados, 
os cafés, restaurantes, casas de pasto, confeitarias, officinas e ate-
liers de C(l)stura e modas, salões de barbeiro e cabelleireiro, em-
prezas editoras e typographias, escriptorios de qual<quer natureza, 
üiclusive redacções e venda de jornaes; e todos os oi:Itros estabeleci-
mentos franqueados ao publico, ten:dó ao seu serviço- auxiliares, pre-
postos ou emvregados de qualquer categ0ria. 

Paragrapho unico. Tambem sã·o considerados empregados com-
merciaes, para os effeitos da presente lei, os que trabalharem em 
estabelecimentos pios ou de caridade, e em assocLações civis de 
qualquer natureza, mesmo que estas e a'q1rnUes não tenham fins de 
lucro . 

Art . 2.º Os empregados de casas commerciaes receberão do 
r espectivo prorprietario, colil10 titulo de sua admissão, um termo de 
centracto aS'signado por ambas as partes, do qual constem a natureza 
e temp-o de serviço e a remmaeração ajustada. 

§ 1.º Esse te·rmo será isento de quaesquer sellos e .emolumentos 
e .r egistrado na Junta Commercial, onde a houver, ou nos cartor:ii0s 
de p az, em falta daqmella repartição. 

§ 2.º No mesmo term-0 será c~msignado pelo patrão, annualmen-
te ou por occasião de .expirar ou de ser prorogado o contracto, o 
tempo de serviço prestado. 

Art . . 3.º O poder municipal . de cada circumscripção da Repu-
blica, ao estabelecer e r egular o horario para abertura e fechamento 
das casas comimerciaes, . terá em vista a limitação das horas ·de 
trabalho estabelecida na presente lei. 

Art. 4.º Os empregados - que f.orem dispensados - receberão 
ordenados correspondentes a tres mezes de serviço, no minimo, e 
mais um mez de ordena·do por anno ou fracção de anno de serviço, 
exce.pto nas hypotheses do art. 1 O, . e terã.o direito á indemnização 
correspondente a um mez de ordenado, quando - no caso de ter-
minação elo contracto - o patrã'O não o queira prorogar . 

Art. 5.º O maximo tempo ele tr&balho dos empregados de com-
mercio será de oito horas diarias, ou 48 por semana, salv,o em c aso 
ue urgencia, em que o trabalho poderá ser prorogado, mediante gra-
tificação extraordinaria por hora accresciela, na proporção de 20 ºIº 
do ordenado de um dia de tr·abalho . · 

a) para os empre-gados -de estabelecimentos de credifo, de cam-
1/to e de escriptori-o, é fixado o maximo. de seis horas para o dia 
normal de trabalho; 

b) o periodo de duração do trabalho poderá ser reduzido, por 
decreto devidamente fund·amentado, nos casos de trabalhos commer-
ciaies, insalubres ou toxicos; . 

e 1 sr. o trabal1ho normal fôr conjiy;itamente diurno e nocturno e 
neste ultimo o empregado lev.ar tempo superior a tres horas, aquelle 
trabalho não poderá exiceder de seis horas por dia ou 48 por 
semana; 
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d) se o trabalho commercial nocturno fôr .igm,al ou inferior a 
tres horas, o trabalho normal poderá durar até o maximo dé oito 
horas por dia. ou 48 por semana; 

e) · nas casas de commercio de laboração continua ou quando 
nos casos .de força maior, a activiidad·e, pelo seu genero não possa 
separar, serão organizados turnos; 

f). os trabalqos nos restaurantes, catfrés e casas de pasto, poderão 
durar •O tempo que a utilização de dous turnos permittir. - , 

Art. 6.º E' prohi.bido no commercio o trabalho nocturno ás. 
mulheres e aos menores de 14 annas, sendo exduidos de qualquer 
trabalho, ainda que· diurno, os menores de nove annos. 

Art. 7.º Os empregados de commercio terão direito á per-
cepção annuaJ d•e um· dividendo, no mini'mo, de dez por cento sobre 
o lucro liquido do estabelecimento em que trabalharem, e que será 
partilhado na proporção dos respectivos ordenadas. 

Art. 8.º Em . caso de fallencia os empregados serão incluidos 
entre os credores privüegiados, na fórma da lei de fallencias, não 
só pelos seus ordenados atrazad-0s, como po'r u1ma indemnização cor-
respondente a_ tantos mezes de ordenado ·quantos sejam os an,nos d.e 
serviço prestados no · estabeledmento. · 

Art. 9.º Além das penas comminadas na legislação commum 
·aos emprega:dos por malversação, dolo, culpa óu negligencia, serão 
elles civilmente responsaveis perante os seus patrões: . 1", quando 
se despedirem s·em partidpa•r á casa com 30 dias, pelo menos, de 
antecede.ç.cia, se tiv•erem mais de um anuo de serviço, e 15 dias, para 
menor espaço de temp-0; 2º, quando no exercicio de suas funcções 
·exercerem outras, em casas diff.ereRtes, trazendo prejuizo á em que 
fôr empregado·; 3º, quando revelarem assumptos re.servados do es-
tabelecimento. · 
. Art. 1 O. Aos empregados ·do commerdo, que forem chamados 

ao serviço militar, serão garantidos os respeCtivos logares, perce-
bend·o o ordenado correspondente ao temp'O da incorporação, sem 
direito, porém, á participação nos lucros. 
' Art. Ú. Cada empr.egado terá direito a gozar de 15 dias de 
férias em cada anno. 

COMMISSÃO DE . LEGISLAÇÃO SOCIAL 

ANNEXü F 

DEPARTAMENTO DO TRABALHO - DIREI1'0 DE ASSOCIAÇÃO 
COLLECTIVO 

CO.NTRACTO 

Art. 1.º O Departamento do Trabalho publicará um Boletim bi-
ínensal de informações. 
' Art. 2.º E' creada no Departamento do Trabalho uma Junta 
Consultiva, que terá por fim informar o Governo sobre as reformas 
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a realizar, estudar proj1ectos, proceder a . inqueritos e systematizar 
dados estatisticos sobre as diversas questões do trabalho. 

Art. 3.º A Junta, que funccionará sob a presidencia do Minis-
tro da Agricultura, será composta de 20 membros, dos quaes cinco 
eleitos por associações operarias, cinco .eleitos por associações pa- . 
1ronaes, cinco desi:gnados por decreto do Governo, entre especialis-
tas nos assumptos da compet·encia da Junta, e dos cinco directores ' 
dos s eguintes serviços foderaes : Departamento do Trabalho, Dire- · 
ctoria do Commercio e Industria, Direct-oria da Estatistica, Directo-
ria da Sande Publica e Inspectoria de Seguros. 

Art. 4.º A eleição ou designação dos membros da Junta será 
feita peio prazo de um anno. 

Art. 5.º No Districto Fede'ral serão constituidos dous conselhos, . 
um de arbitragem e outro de conciliação, compostos cada um de sete · 
membros, tres dos quaes eleitos pelas associações operarias, tres 
outros pelas · associaçõ es patronaes e do director do Departamento 
de Trabalho, que será seu Presidente. 

Art. 6.º A eleição para os conselhos de arbitragem e concilia-
ção· será feita pelo prazo .de um anno. 

Art. 7.º O Gov.erno Federal entrará em accôrdo com 0s ·governos 
estadoaes para ·que em cada um dos Estados se organizem esses con- _ 
selhos, compostos de .igual numero de m embros, sob a presidencia do 
Secretar.ia do Governo, a qu em estiverem affectas as questões do 
Trabalho. 

Art. 8.º Em cada uma das Prefeituras do Territorio d.o Acre o 
Governo prnvidenciará para que esses conselhos se constituam sob 
a , presidencia dos respectivos Prefeitos. · 

Art. 9.º O funccionamento dos conselhos de arbitragem e con-
ciliação será estabelecido i;io regulamento que o Governo baixará, -
d_entro das bas : s seguintes: 

a) o conselho só tomará conhecimento dos casos cuja solução 
11).es fôr el}tregue pelas partes interessadas; 

b) o Presidente, em todos os casos, só terá voto de desempate; 
e) a falta de cumprimento de decisão arbitral por qualquer das 

partes dará logar a imposição de multa, cuja somma será prévia-
mente fixada na decisão proferida; 

d) as conv·ocaçõ es ·e resoluções do consel'ho serão publicadas 
gratuitamente no Diario Official da União e nos .Estados e no 'forrl-
torio do Acre, tambem gratuitamente, nos jornaes que publicarem o -
expediente dos respectivos governos. · 

. Art : 1 O. A inspecção do trabalho será felita, - no · Di~trici:o · Fe-
deral, por um inspector geral, a quem serão dirigid ~s as reclama~ · 
4_.;Ões de qualquer associação operaria ou operaria isolado -contra 
inexecução e transgressão em . qualquer estabelecimento industrial · 
das leis e regulamentos sobre -0 trabalho. 

Art. 11 : Ao inspector geral competirá: a) velar pelo exacto · 
cumprimenfo das leis e regulamentos do trabalho, impondo as mul- · 
tas nelles estabelec<id'as, com recurso para o director do Departa- . 
mento do Trabalho; b) fiscalizar a execução dos contractos de tra-
balho; e) informar sobre os casos especiaes, sujeitos a seu exame 
pelo director do Departamento ou pela .Junta consultiva; d.) or~ani-



zá1r rela1:0•ri0s trimestraes, em que poderá p·ropôr as medidas que 
julgar convenientes, pa·ra o melhor desempenho Cile suas funcções·. 

,.\rt. 12. NGs Estados, o serviço de iri·specção será organizado 
de accôrd0 com os respecti-vos g0vernos, cabendo ao inspector·. td•o 
trà•balho as mesmas funcções a-cima determinad·as, superintendenrtd•o · 
o s'erviço o diréctor do De-J!.lartamen1:o Estàdoal do Trabalho; e, . 
onde não houver, o secretario do Govern0, a quem estiverem affe~ 
Ctas· as ·questões d:o trabalho. 

Art. 13, Haverá no Departament6 d0 Trabalho tun registro dos 
syndicatos e cooperativas -constituidos em todo o paiz, de accôr-d.o 
com a lei n. ~.6•37, de 1907 . 

Art. 14. As funcções commefüdas pelo art. 2º da lei n . 1. 637, 
de 1907, ao procurador da Republica passarão a ser exercidas, em 
cada Estado, pelo ciirector do Departamento · Estado.al do Trabalho,: 
e, em relação ás associações eonstituidas no Districto Federal, na- · 
'Yerritorio do Acre e Bos Estados onde não houver Departamento do . 
Trabalho, pelo director do Departament-0 Nacio.rrnl' do Trabalho. 

Arf. 1'5. A lei reconhece plena ef,ficacia aos contractos colfocti-
vos de trabalho, como taes coBsiderados os estabelecidos entre pa-
trões isolados ou patrões associados, de uma parte, operarios asso-
ciados- de outra parte. , -. 

Art. 16. Os estabelecimentos industriaes serão obrigados a afrfi- . 
:x1ar em logar publico o regulamento dos respectivos serviços, em · 
que serão claramente determinadas as horas de trabalho diario para -
cada classe de operarias, os descansos diarios e -semanaes e tabella 
de salarios . . 

Art. 17. Nas clausulas para concorrencia de serviços federaes 
a União deverá estabelecer, sempre .que fôr ·p.ossivel, a obrigação· 
pa,ra o contractante de ad·optar a fÓI'm>a collectiva de contracto de 
trabalho com seus operarias. 

Art. 18. Se houver sido no contracto collectivo estabelecida : 
clausula de multa para o cas.6 de inexecução rlo contracto, e haven- . 
do ca'hido em falta a associação operaria contracta·nte, será . des-
c.~mtado do . salario dos operarios, membros da associação, urn por 
ceoto dos respectivos salarios, até completo pagamento daquella 
multa . 

Art. 19. O ·produeto das multas cobradas · ao patrão ou ás asso- · 
ciações operarias, por inexecução de contr.acto· collectivo, será 
cxclu~ivamente destinado a subvencionar escolas operarias gratuitas, . 
especialmente as manti:§as por syndicatos operarios. . · 

Art. 20. A' eleição de membro de conselho de arbitragem e· 
conciliação só poderão concorrer syndicatos organizados, de · ac-
côrdo ·com a lei e devidamente registrad-os ' no De1Jartamento dG 
Trabalho. 

· Art. 21 . O voto de cada syndicato será computado na prop01:ção · 
dos membros que o compõem. Succedendo que o mesmo operaria · 
o'u patrão faça parte de mais de uma associação, concnrrente á 
eleição, será elle excluido. parn. o computo do.<; >'o.tos do ·numero dos 
membrus dessas associações votantes : 
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COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

REMODELAÇÃO DA LEI N. 3.724, DE 15 DE J'ANEIRü DE 1919, REGULANhlO· 
OS ACCIDENTES DE TRABALHO 

TITULO I 

DOS ACCIDENTES NO TRABALHO 

Art. 1.º Consideram-se acciclentes no trabalho, para os fins ela 
presente lei: 

a) o produzido por um facto subito, violento, externo e involun-
tario no exercicio elo trabalho, determinando lesões corporaes ou 
perturba.ções funccionaes, que constituam a causa -ou concausa da 
morte ou da perda total, ou parcial, ou permanente ou temporada, 
da capacidàde para o trabalho; 

b) a doença contrahida pelo exercicio do trabalho, quando este 
fõr ele natureza a causal-a, e desde que determine ou c·oncorra para 
a· morte do operaria, ou p•erda total ou parcial, permanente ou tempo-
rar.ía, da capacidade para o trabalho. 

Art. 2.º O accidente, nas condições do artigo anterior, quando . 
occorrido pelo facto do trabalho ou durante este, obriga o patrão a . 
pagar uma indemnização ao operario ou á sua familia, exceptuados 
apenas os casos de força maior ou dólo da propria victima ou de . 
e·stranhos a-o serviço. 

Paragrapho unico. Não constitue força maior a acção das for-
ças naturaes, quando occasionada ou aggravada pela installação do 
estabelecimento, pela natureza do serviço ou pelas circumstancias . 
que effectivamente o cercarem. 

Art. 3.º E' considerado operaria, para os effeitos desta lei, o 
individuo de qualiquer sex·o ou idade que exercer por c•onta de ou-
trem a sua acção em qualquer dos ramos das industrias fabril, com-
·mercial e seus annexos, bem como da agricola, desde que esta 
empregue mais de 1 O trabalib.adores. 

'Paragrapho unico. A obrigaçã.o estabeleci'ü.a nestí:' artigo esten-
de-se á União, Estados e Municípios. 

TITULO II 

DA INDEMNIZAÇÃO 

Art. 4.° A indemniz•açã-o será calculada segundo a gravidade da.s 
consequencias do accidente, as quaes podem ser: 

a) morte; 
b) incapacidade total e permanente para o trabalho; 
e) incapacidade total e temporaria; 
d) incapacidade parcial e permanente; 
e) incapacidade parcial e temporaria; 
Paragrapho unico. Os casos de incapacidade serão definidos e 

especificados no regulamento desta lei. Entende-se permanente a 
incapacidade que durar mais de um anno. 
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Art. 5.º O calculo da indemnização terá por base o salario da 
victima. 

Art. 6.º Em caso de morte, a · indemnização consistirá em uma 
somma igual ao salario d-e tres annos da victima, a qual será paga 
de uma só vez á sua ·familia, conjuge sobrevivente e herdekos ne-. 
cessarios, observadas as disposições do Codigo Civil sobre a ordem 
da votação hered-itaria e mais as despezas fun·erarias . 

§ 1.º O cnnjug.e sobrevivente terá direito á metade da indemni-
zação e os herdeiros necessarios á outra · metade, na conformidade 
tio direito commum. 

§ 2.º O conjuge, que, ao tempo do accidente, estiver divorciado 
p-or culpa sua ou viver v·oluntariamente seriarado do premorto, não 
terá direito á indemnização, que r everter-á integralmente aos filhos . 

·§ 3.º Não havendo conjuge ou estando este divorciado por culpa 
sua ou voluntariamente s·erparado e não existindo ascendent~s ou 
des~endentes, se a victima deixar p essoas a cuja subsistencia pro-
Yesse, a essas deverá ser paga a indemnizaçã·o . Existindo, porém, 
desce·ndentes ou ascendentes, a indemnização sera repartida, ca-
bendo dnas terças partes a estes e uma áquellas. 

Art. 7.º Em caso de incapacidade total e permanente, a in-
demnização a ser paga á victima do accidente consistirá em uma 
somma igual á do seu salario de tres annos. 

Art. 8.° Em caso de incapacidade total, mas temporaria, a in-
demnização a ser paga á vi-clima será de duas terças partes do sa-
lario diario até o maximo de um anno. Se a incapacidade ex-
ceder desse prazo, será considerada permanente nos termos do pa-
ragrapho unico do art. 4º, e· a indem:nizaçã-o regulada pelo disposto 
no artigo anterior . 

Art. 9.° Em caso de incapacidade parcial p_errnanente, a in-
demnizaÇão a ser paga á victima será de 1'0 a 90 % da qu-e teria 
direito se a incapacidade fôsse total e permanente, attendendo-se no 
calculo á natureza e extensã·o da incapacidade, de accôrdo com a 
classificação que será estabelecida no regulamento desta lei, o qual 
fixará na respectiva ta:bella a porcentagem para cada caso. 

Art. 1 O. Em cas-o de incapacidacl e parcial temporaria, a in- · 
demnização a ser paga á victima será de duas terças partes da diffe- · 
rença entre o salario que vencia e o que vencer em consequencia 
da diminuição de sua capacidade de ·trabalho até que possa readqui-· 
rir esta . · · 

Art. 11. Quando a incapacid ade total ou parcial durar mais de 
um anno, a victima deixar-á, findo esse prazo, de receber a diaria, 
passando a receber a indemnização devida em caso de incapacidade 
permanenti . 

Paragrapho unico. A victim a elo accidente perdera tambem o 
direito á diaria desde o dia em que ficar completamente curada 
ou a-pta p ara o trabalho h abitual, ou fôr attingida por uma incapa- , 
cidade permanente . Neste ultimo caso, r eceberá a respectiva in-
demnização. · 

Art. 12 . Do dia do accidente até a liquidação definitiva da 
. indemnização, o patrão p agará uma diaria á victima correspondente 
á metade do seu salario, a qual será d'es-contada da referida in-
demnização . · 

Paragrapho unico. No caso d e não satisfeito esse pagamento, 
será elevada ao dobro a indemnização que fôr devida ao operario. 
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Art. 13. Em to.dos os casos -0 patrão é obrigado, além da in-
demnização e diaria, á prestação de soccorros medicas e pharmaceu-
ticos, ·ou, sendo necessarios, hospitalares, desde o m-01nento do 
accídente. 

§ 1.0 Quando, por falta de medico ou pharmacia, o patrão não 
puder prestar á victima ímmediata assistencia, fará, se o estado da 
mesma o permittir, transportal-a para o logar mais proximo em que 
fôr possi vel o tratamento. 

§ 2.º Quando o estado da victima uão p·ermittir o transporte, o 
patrão providenciará para que á m esma não falte a devida assis-
tencia. 

§ 3~º Pela inobservancia do disposto nesse artigo e seus para-
graphos, incorrerá o patrão nas penas estabelecidas no art. 34. 

Art . 14. As indemnizações e diarias recebidas pela victima, em 
virtude de qualquer jncapaddade, não serão deduzidas das in-
demnizações que forem devidas por motivo de seu fallecimento ou 
por se tornar permanente a incapacidade temporaria. 

Art. 15 . Entende-se por salario annual 365 vezes o salario dia-
rio da victima na occasião do accidente . 

Paragrapiho unico. Tratando-se de aprendizes, entende-se que 
o seu salario diario não é inferior ao menor sailario de um operaria 
adulto, que trabalhe em serviço da mesma natureza . Todavia, em 
caso de incapacidade temporaria, a diaria do aprendiz não excederá 
á qne elle effectivamente p1ercebia. 

Art . 16. As indemnizações a que esta lei obriga serão pagas no 
logar do estabeledmento em que occorrer o accidente, sendo que 
:;is diarias serã•o pagas semanalmente. Em caso de morte, o paga" 
mento aos beneficiarios será feito após a apresentação de todos 
os documentos necessarios, que serão indicados no regulamento 
desta lei. · 

Art. 17. Quando, depois de fixada a indemnizaçã.o, a victima 
vier a fallecer em consequencia d·o accidente, a incapacidade se· 
aggravar, se attenuar, se repetir, ou desapparecer; ou se verificar: 
no julgamento um erro substancial de calculo, poderão o p atrão, a 
·vtctima, ou seus representantes pedir a revisão ·do julgamento que 
determinou as consequencias do accidente e fixou a indemnização. 

§ 1.º Não será considerada como cons·equencia do accidente a 
aggravação da enfermidade ou a morte provocada por cu!.pa exclu-
siva da victima. , 

§ 2.º A revisão de que trata este artigo só pod erá ser p edida 
uentm do urazo de dous annos contados da data do julgamento. 

Art. 18. Os operarias da União, Estados ou Municípios, que 
lenham d·ireito a montepio, aposentadoria ou pensão não poderão. 
pedir a indemnizaçã-o determinada nos · arts . 6° e 7º desta lei; nem 
os qu e te·nham dirrito a licença remunerada, a indemnização esta-
helecida nos arts. 8°, 9º e 10 . · 

TITULO III 
DA DE CLARAÇÃO DO ACCIDE NTE 

Art . 19. Todo o a·ccidente de trabalho CTue obrilme o operado· 
a suspender o serviço ou se ausentar, dev.erá ser immediatamentP· 
communicado á autoridade policial do logar pelo patrão, pelo pro-· 
pdo operario, ou qualquer outro. 
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A autoridade policial c0mpar.ecera sem demóra ao logar, do 
~~ccidente e ao em que se encontrar a victima, tomando as declara.-
ções desta, do patrão e das testemunhas, para lavrar o respectivo 
au to, indicando o nome, a qualidade e a resiclencia do patrão; o 
nome, a qualidade, a residencia. e o salario da victil'na, o Jogar pre-
ciso. a hora e a natureza do accidente, as circumstancias em que se 
deu, e a sede dns ferimentos, os nomes e as residencias das teste-
munhas e dos beneficiarios da victima . 

§ 1.º A autoridade wolicial providenciara para que, com a pos-
sível brevidade, seja a victima examinada por medico legista, onde 
houver organizado esse serviço e appenso ao inquerito o laudo 
l' espectivo. 
. § 2.º No Districto Federal serão cmnpetentes para o exercício 
was funcções determinadas nesse artigo e seus paragraphos os dele-
gados ou commissarios de policia, coitforme as attri>bwições que lhes 
são commcttidas por lei. 

§ 3.° No quinto dia, a contar elo· a:cddente, .deve o patrão en-
viar á autoridade policial, que tomou conhecimento do facto, prova 
de que fez á victima o fornecimento de soccorros medicos e phar-
maceuticos ou hospitalares, um attestaclo medico sobre o estado ela 
vktima, as consequencias veri<ficadas ou provaveis do accfdente, ri' 
a época em que será possível conhecer-lhe o resultado definitivo. 

§ 4.° Nesse mesmo dia, a autoridade poiicial remetterá o inque-
rito, com os documentos a que se refere o paragrapho anterior, ao 
juizo competente, para a instauração do processo judicial. , 

Art. 20. Durante o tratamento, é permittido, quer ao patrão, 
qner ao operario, requerer a verificação do estado de saude deste 
ultimo, nomeando o juiz um medico para fazer o exame, que se effe-
€tuará em presença elo medico assistente. · 

Se houver divergencia entre ambos sobre o estado da victima e 
as sl'las condições de capaddacle p·ara o traJbalho. o juiz nomeara um 
0l'ltro medico para fazer o .exame e no seu laudo baseará o julga-
mento . 

Art. 21. Nesses casos a escolha do juiz nunca poderá recahir 
em medico ligado, directa· ou indirectamente, a empreza ou á 
v1ctima. 

TITULO IV 

DA ACÇÃO J"UDICIAL 

Art. 22. 'Recebidos pelo juiz competente o inquerito e docu-
mento de que trata o § 4º do art. 19, será immediatamente instaura-
do o processo judicial. Ouvidas as partes e suas testemunhas, juntos 
aos autos as allegações e· documentos, o juiz proferirá a sentença na 
primeira audiencia. 

Art. 23. Nos Estados, a acção será proposta perante a justiça 
competente e terá lambem o curso summario, segundo as pres-
cripções elas respectivas leis de organização judiciaria e processo. 

Art. 24. O representante do Ministerio Publico é obrigado a 
p•romover todos os termos da acção competente at:é final sentença e 
sua execução, desde que a victima intimada pelo juízo não constitua 
advogado dentro do prazo de tres dias, c'Ontados da intimação, obri-
gação que cessará desde que a victima nomeie e constitua advog.ado 
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para defe•nder o seu clireito e justiça, caso em que se limitará a sua 
mtervenção á prestação de assistencia judiciaria gratNita. 

§ 1." Quando a sentença de condemnaçã0 não fôr proferida 
contra a victima, serão contadas as custas e na conta c.omputados os 
sellos, taxa judiciaria, em0lumento·s e demais despezas por inteiro, 
competindo ao Ministerio Publico as custas regimentaes pelos actos 
em que tenha funccionado, .ficando isento de quaesquer custas e 
sellos ou emolumentos o operario, embora vencido. 

§ 2.º Se o representante do Ministerio Publico estiver impedido 
de exercitar a acção, por se tratar de operario da União, das Pr·e-
feituras do District0 Federal ou dG Acre, dos Esta.dos ou Municípios, 
será substi1uido por pessoa idonea nomeada pelo juiz, onde houver 
Assistencia Jl!ldiciaria. 

Ad. 2'5. 'Quando a acção de indemnização· fôr contra a União, 
será prestado á victima o beneficio da Assistencia .Judiciaria gra-
tuita, de conformidade com a legislação em vigor no Districto Fe-
deral e nos Estados, concernente á d·efesa e patrocínio gratuito do$ 
pobres litigantes no cível e no crime, para o que o Governo creará 
a Assistencia .Judiciaria Federal. 

Art. 26. Nas acções de indemnização, a appellação em qual-
quer caso será recebida no só effeito devolutivo. 

Art. 27. Nas acções movidas contra a Fazenda Publica federal, 
estadoal ou municipal, a appellação será, em qual•quer caso, volun:-
ta·ria, para ambas as partes. 

Art. 28. No Districto F·ederal, qualquer que seja o vaJ.or da 
acção, a competencia será privativa dos pretores . 

Art. 29. As acções originadas da presente lei prescreverão no 
.prazo de dous annos. 

ArL 30. A presente lei não exclue o procedimento crimi·nai, 
aos casos prev-istüs em direito commum. 

TITULO V 

DISPOSIÇÕES GEHAES 

Art. 31. E' privilegiado · e insusceptivel de penhora o credito 
da ~ictima pelas in iemnizações determinadas na presente lei. 

Paragrapho unico. A divida prov·eniente dessas in!lemnizações 
gosa, sobre a producção da fabrica em que se tiver dado o accidente, 
da preferencia excepcional attribuida pelo paragrapho unico do 
art . 759 do Codigo Civil aos creditas por salario de trabalhadores 
agricolas. 

Art. 32. E' nnlla de pleno direito qualquer convenção contra-
·rfa á presente lei, tendente a evitar a sua applicaçãe ou alterar a 
modo cle S'llla execução. 

Art. 33. Todos os patrões, ntt'in gi dos por esta lei são obrigaclos 
a fixa1-a, com os respectivos regulamentos, em Jogar bem visível de 
~uas fabricas, officinas ou estabelecimentos. 

Art. 34. As h1fracções, por parte rlos patrões, aos artigos so• 
bre declaração de accidente e aff.ixação 'de editaes. se·rão passiveis 
de multa de 100$ a 500$, elevada ao dobro na reinei dencia, sem pre~ 
juízo das responsabilidades ordinarias dos inesmos. 
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1 Art. 35. Esta lei será · regulamentada a.entro de 30 dias e, findo 
esse prazo, entrará immediatamente em vigor. 
. Art. 36. Revogam'-se as disposições em contrario. 

COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

ANNE:Xü H 

HYGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Art. 1.º Ficam ,submettidas ás medidas de policia sanitçiria in-
dustrial e de protecção aos trabalhadores, cuja fiscalização,. por força 
desta lei, passará a ser pratic-ada pelo corpo de inspectores do De-
partamento do Trabalho, as manufacturas, fabricas, officinas, esta-
belecimentos commerciaes e bancarios, e os domicilios, transforma-
dos .em laboratorio social, onde o tra1balho se execute por conta de 
outrem, a salario ou a tarefa, por qua~quer das fórmas de truck-

, ·system. . 
§ 1.º Ficam só exceptuados os domicílios; esta.belecimentos, of-

ficinas e as fabricas da pequena industria, em que apenas são ·em-
pregados os' membros da familia debaixo da autoridade do pai ou 
do tutor . Entretanto, mesmo nesta ultima hypothese, se o trabalho 
1.e fizer com o auxilio de caldeiras a vapor ou de motores mecani-
·cos,. ou a industria respectiva estiver classificada no numero . das 
pe rigosas ou insalubres, o inspector do trabalho terá o direito de 
'prescrever as medidas de segurança ou de salubridade a tomar, na 
conformidade das disposições da presente lei . . 

§ 2.º Nos trabalhos agrícolas esta lei 'visará, por emquanto, em 
sua applicação, a hygiene e segurança dos trabalhadores cori.tra a 
insolação, o mormo, o tetano, o ophidismo, a ankylostomiase, o im-· 
paludismo e a doença de Carlos Chagas. 

Art. 2.º Além das condições sobre a idade de admissão nos esta-
belecimentos, a duração das horas e dias de trabalho. medidas hy-
gicnicas, estas prescri·ptas em outras disposições de lei, a presente 
tem por fim garantir os operarios: 

1 º, contra os agentes· physicos de insalubridade na industria; 
2º, .contra os agentes chimicos na industria; 
3º, contra as substancia·s toxicas s·ob varias fórmas; 
4º, contra os agentes biologicos de insalubridade na industria . 

TITULO I 

DOS AGENTES · PHYSICOS DE INSALUBRIDADE NA INDUSTRIA 

Art. 3.º Os ·chefes de em prezas \ industriaes, commerciaes, ban-
carias, de minas e de quaesquer officinas onde os operarios ou em~ 
pregados de s·erviço trabalhem ein recintos fechados, são obrigados 
a manter, durante o trabalho, a re·novação do ambiente de modo 
proporcional .ao numero de operarios .e ao methodo d·e illuminação 
usado np estabelecimento, de sorte a não exceder nunca a propor-
ção de gaz carbónico residual da respiração humana ou de qüalquer . 

9 
fonte a um maximo de e a não ser inferior a 30 metros 

1'0.000 
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c,ubicos, por individuo e por hora, a quantidade d·e ar. para . o ;Jl.e-
cessario renovamento das salas. 

Art. 4.º Nas galerias de perfuração, nas minas, nas fabricas, la-
boratorios ou qüaesquer offkinas de trabalho, onde as necessidades 
da industria que produzem temperaturas extremas e a formação de 
grandes quantidad·e·s de vapor d'agua, o chefe da empreza é obrigado 
a evital-as, tanto quanto possivel, ad'im de garantir a segurança do 
trabailho.. Esse resultado será alcançado por meios apropriados, 
taes como: 

a) para os excessos do calor - com a diminuição da produ-
cção, da accumulação ou da irradiação dos corpos escandescentes; 
com o abatimento artificial da temperatura do ar, seja por sub-
tracção do calor, seja mediante a ventilação; 

b) para os e:iwessos de frio - com o ·aquecimento do local toda 
a vez que a temtperatura vier abaixo de 16", quando se tratar de tra-
balhos sedentarios, abaixo de 12º quando requererem movimentos 
ou esforços; 

e) para a formação de grande quantidade de vapor d'agua - o 
aquecimento, a ventilação activa e potente, a injecção de .ar quente, 
o fechamento de to.das as aberturas por onde possa se introduzir o 
ar externo, .a installação de janellas duplas e tectos duplos, etc. 

Art. 5.º Para evitar os damnos do ar rarefeito, na aeronaut1ca ,e 
nos trabalhos e serviços a grande altitude, assim como para evitar 
a hypothese contraria, os dainnos causados pelo ar comprimido aos 
operarias que trabalham dentro de caixões ·para fundações debaixo 
d'agua, . aos escaphandristas, aos mergulhadores da pesca submarina 
e aos marinheiros dos .submersíveis, o chefe da empreza fica obriga-
do a . ádoptar os meios necessarios que poss·am corrigir ou attenuar, 
respectivamente, as baixas e as fortes pressões barometricas. 

§. No caso especial de trabalhos perigosíssimos dentro dos cai-
xões debaixo d'agua, cada operaria deve ser subinettido a uma ·visita 
medica preventiva diaria, por conta da empreza, que terá um pro-
fissional sempre prompto a prestar soccorros medicas de urgencia. 

"§ Ficam exchiidos desse s-erviçe, dentro dos caixões, rhcuma-
ticos, . os portadores de qualquer doença infectuosa, ou. os menores 
de· dous e os maiores de 36 annos, os alcoolistas, os que não sejam 
IJerfeitamente sãos por qualquer c·ausa e, sobretudo, os operarias 
no;s quaes esteja lesada a integridade dos apparelhos circulatorio ou 
respiratorio de constituição sanguínea ou corpulentos, os gordos, 
e aquôlles que tenham uma tendencia para as dilatações ·arteriaes e 
venosas, que soffrem de dôres de cabeça ou de ouvido, catarrho na· 
sal, ou pharyngite ou laryngite. 

§ O tempo minimo a empr-egar na compressão deve ser de 
quatro a cinco minutos para cada atmosphera. · 

· § A duração do trabalho deve estar em relação com o gráo 
de pressão, pelo que o trabalho, comprehendidos os períodos de 
compressão e de descompressão, não deve exced-er diariamente: a) 
um maximo de seis horas debaixo de duas atmospheras; b) qtie 
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quatr.o horas entre duas e tres atmospheras; e) de quatrn horas, 
além de / tres atmospheras. 

§ Para impedir a corrupção do ar, será mantidd uma activa 
renovação do m·esmo , 

§ A velocidade da des-compressão não deve ser menor de dez 
minutos p0r atmosphera nos trabalhos com pressão inferiOI'. ·a duas 
atmospheras ·e não deve descer abaixo de 15 minutos nos trabalhos 
de duas a tres atmos1~heras, nem abaixe de 20 minutos p~ra aquel7 
les que se subme<ttem a uma . pressão superior a tres atmospheras. 

~ Em cada estaleiro importante deve existir .para esse fim uma 
camara de prornpt0 soccorro, b em aquecida, ventilada e provida de 
oxygenio, na qual tambem se possa fazer facilmente . a rec.om• 
pressão. 

Art. & ... Os .estabelecimentos industriaes e os logaa·es cle traba-
lho em geral devem guardar condições hygienicas quanto á luz 
solar, directa ou diffusa, de 1110do que a quantidade de luz neces-
saria, não só para não a,ffectar o apparelho ocular elos of)'e~1arios, 
como tambem para derramar em toelos os cantos de trabal'1J.O a 
1uai.or quantidade .de luz dif.fusa possível, seja um ·excitante benefico 
,das fo11ças . humanas e contribua para manter o asseio e assegurar 
a salubridade do ambiente. 

P ara o ~rabalho f.eito á noite, a quantidade de luz artificial que 
deve ser dist.r-ibuicla p ara cada p.osto, em qua~qU:er officio, não deve 
ser inferior a 10 ou 15 vel as ; para os trabalhos mais deli cados e 
miudos, comparaveis á leitura e escripta, nunca inferior de 25 .ª 
30 velas, e para serviços 'aillda mais f.iryos a intensidade pelo menos 
de 50 velas, bem entendido para cada lampada sobre o posto de tra-
balho_. dando-se preferencia á illuminação indirecta ou diffusa . 

Nas mimas de grisú, carvão e enxofre, a illuminação se fará 
sempre med:iiante a lampada file segurança de uso classico. 

Aos tPabalhadores que lidarem com luz~s intensissimas, a em-
pr·eza fornecerá lnn etas prophylaHcas eS>peciaes, afim de proteger a 
~ntegridade visual do appa relho occular. 

Art. 7.º Todas as partes p erigosas das machinas e dos appare-
,lhos e dos fios conductor-es qu e possam expôr o operaria aos estra-
soas empregadas ou qiie trabalhem na fabric•a 9u fura desta, sdb a 
gos das correntes electricas, dev.em ser protegidas ou isoladas, -Ois-
Jl>Ondo-se e installando-se tudo c'le modo a ficarem ·seguras as :JJ es-
~oas empregadas ou qrue traba1hem na fabrica ou fóra desta, sob a 
protecção do empn~ zario, forn·ecendo-se áqu.elle, por conta deste, 'lu-
vas e outros meios isola<dor·es que o defendam dos damnos que pos-
sam occasion.ar o mesmo flui do. 

Art. · 8.º Fica imp edida a install ação nas affi cinas e fabrioas d e 
machinismo gerador de rumores fortes damnosos, não só · á sande 
dos visinhos extranhos ao tr aba'lho industrial, desd e que o emrpre-
zario não empregue os ·m ei·os i·ndispensaveis, p.ara amortecei-os .o·U 
-extingui.l-os em sua repercussão acustica, co•mo- tambem á sande dos 
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operarios, ficando o patrão obrigado a fornec·er a estes os appare-
lhos indispensav·ejs á protecção do ouvido ou da funcção auditiva.-. 

Paragrnpho unico. Pelas mesmas razões, o abalo do sólo pro;-
d uzido pelas grandes machinas que interessem ao mesmo tempo a 
visinhança ela fabrica e os operados deve ser supprimido pela 
adopção de mediidas suf!fidentes para cortarem, ou attenuarem ao 
mini mo possi vel, a transmissão dos choques, trepidações, sacudid~
ras e abalós de toda ordem. 

· Art. 9.• Todos os meios preseriptos para evitar os traumatism.D's 
productores de lesões cirurgioas (accidentes do . trabalho)' serão 
tambem adoptados no sentido de prevenir doenças que tenhani por--
causa determinante ou occasional os mesmos traumatismos. · 

A.rt. 10. Os inspectores do trabalho, na sua funcção official. 
determinarão a prohibição de todo trabalho, que importar na repe- . 
tição continua dos meSJinos movimentos e em posições forçadas ou 
viciosas capazes d.e modificar, embora aos poucos, mas estav-elmente 
e radicalmente, tanto a constituição anatomioa quanto funccional do 
organismo humano. 

§ 1.º Ess·a medida se applicar·á especialmente á infancia e á 
adolescencia, e para a mulher no periodo de gestação. 

§ 2.º No commercio, como na industria e trabalhos agrkolas, 
os regulamentos desta lei prescreverão os limites do peso maxímo 
que os operarios podffill carregar, arrastar ou · empurrar, tanto fóra 
como dentro dos locaes dos estabelecimentos de trabalho, não pod·en:-
tlo, porém, se afastar essa regulamerntaçã.o, quanto aos menores e ás 
mulheres, elas seguintes determinações: 

a) 1 O kilogrammas para os varô~ s menores_ de dezes'eis annos de 
jdad@; 

b) cinco kilog.rau1mas para as ·mulheres me,nores de dezeseis 
annos; 

·e) 10 kilo·grammas para as n)ulheres de dezeseis a vinte e lirú 
annos de idade. . 

§ 3.° Para os vagonetes que circulam sobre trilhos carrinhos de 
mão e carros de tres a quatro rodas, _tanto dentro da fa_brica como 
n·a rua, o limite maximo, quer para ·arrastar, quer para empufrar a 
respectiva carga, a regulamentação respectiva manter~se-ha sempe 
dento dos segu-intes limites maxirmos: · . . . · •: 

a) para os vagonete$, que cfrculam sobre trilhos: varões meno-
res de 16 annos, 150 kg.; mulheres menores d·e 16 annos, 150 kg.; 
mulheres dos dezeseis ao.s 21 annos, 300 k.; 

b) para os carrinhos de mão: varões de quatorze a dezeseis 
annos, 40 k. ; 

e) para os carros de tre$. a quatro rodas: varões menores de 
16 annos, 35 kg.; mulheres menores de 18 annos, 35 .kg.; mufüeres 
de 18 a 211 annos, 50 kg. 

, 
. ' 
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Art. 11'. Os logares de trabalho serão apparelhados dos meios 
geraes e technkos de defesa contra os damn>0s causados pelos pós em geral e pelos pós vegetaes, animaes e mixtos, classificando-os o 
respectivo regulamento desta lei, que•r pela sua acção local, quer 
visceral sobr·e o organismo humano, quaes os innocuos, quaes os le-
v~mente irritantes, quaes os fortemente irritantes ·e quaes os m ui to 
nocivos á sande e á segurança do oiperario. 

§ 1.0 Esses meios ge.raes e tecll:uücos de de.fesa contra os p ós são 
applicavei_s tambem aos gaz·es incommodos, insalubres e toxicos, e 
devem comprehender: 

a) os meios para impedir a producção dos pós; 
b) os meios para impedir a dispersão dos pós; 
e) os meios para obter a . aspiração local dos pós; 
d) os meios para remover rapidamente os pós do ambiente; 
e) adaptar meios pessoaes de protecçfo; 
f) os meios pessoaes de prntecção contrn os pós, protecção da 

pelle, dos olhos, da bocca e do nariz . 
§ 2.º Os inspectores medicas não permittirã.o em trabalhos su.-

jeitos á acção pulverulenta: · 
a) os menores de 21 annos de idade e todos os indivíduos que 

tenham soffrido de do·enças pulmonares ou bron•chiae:s, de affecções 
oculares, chamadas pela sua natureza chronicas, ou que apresentem 
.pelo menos todos os signaes de uma evidente predisposição a pheno-
menos catarrhaes dos bronchi.os e da conjunctiva occular; 

b) prohibição que em logares sujeitos á poeira proveniente da 
propria industria sejam feitas refeições, se guardem generos ali-
menticios e nelles permaneçam operarios durante as horas de re-
pouso; 

e) prescreverão o horario do trabalho tendo em vista o gráo de 
perigo derivado da quantidade ou d.a qualidade dos diversos pós, 
de sorte a conceder aos operarias um ad=quado repouso diario e 
semanal que lhe permitta alternar o trabalho p.ulvurento com outro 
que não o seja. 

§ 3.º A installaçã·o desses apparellbo.s comprehenderá além dos 
.exhaustores e da ventilação localizada, mei'Os de colher o pó p ara 
evitar incendio e tornar a aproveitai-o quando tenha valor eco-
nomico . 

Art. 12. A manipulação de substancias liquidas, commum a um 
grande numero de industrias, quando se torne irritante e caustica 
para a peHe, deve, sempr·e que possível, ser substitui d a pelo traba-
U1·0 mecanico. 

THULO II 

AGENTES CHIMICOS DE INSALUBRIDADE N A INDUSTRIA. 

Art. 13·. As industrias que produzem gazes e vapores que . exer-
·cendo uma acção toxka geral sobre o organismo humano, possam 
por sua inspiração occasionar a morte imme:diata por suff.ocação 
(asphyxia)" ou por acção fren fl;doi:a sobre o coração (acção inhi-
bitoria reflexa) 0~1 por edema agudo do pulmão, ou a morte embora 
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tardia por altera:ções chimicas do sangue e dos tecidos organicos do 
corpo humano, de modo a originar consecutivamente uma septice-
mia aguda ou chronica, ficam prohibidas. 

Art. 14. Nas industrias em que a acção dos gazes e dos vapores 
exercem effeitos delecterios e immeidiatos sobre a saude do opera-
rio e dos visinhos da fabrica, todas as providencias necessarias con-
tra os damnos caus·ados por aquelles agentes serão tomadas pela ·em-
preza industrial com o fim de: 

a) impedir a formação de gazes ou de vapores; 
b) evitar a diHusão dos mesmos na atmosrphera; 
e) obter a sua aspiração local; 
d) remover rapidam1e1nte os g·az·es e os vapo·res do ambiente; 
e) adoptar meios pessoaes de protecçã·o; 
f) fixar os gazes e vapores impedindo que invadam a atmos-

phera externa anniquilando e damnificando os homens, os animaes 
e as plantas. 

Art. 15. As industrias que produzem odores incommodos ou 
nocivos só poderão ser installadas longe de habitações humanas . 
De qualquer fórma todos os meios de defesa c·ontra os odores, quer 
quanto ao local, aos utensiHos, aos recipientes, etc., que devem estar 
em estado de absoluta limpeza, quer quanto á conservação, uso de 
substancias anti~putridas, anti-·fermentativas, dero·dorizantes, quer 
·quanto á ventilação energica e continua dos ambientes do trabalho, 
quer para a combustão, fixação, condensaçã·o e absorpção por meio 
da terra ou de outras substancias em pó, - serão impostos pelos 
regulamentos. 

Art. 16. Para penetrar nos ambientes ond·e o ar é irrespiravel 
ou contém gazes toxicos ou mephiticos fica o industrial obrigado a 
fornecer aos operarios: 

a) apparelhos que carreguem o ar do exterior para as minas, ga-
lerias, poços, cantinas, subterraneos, e todo o trabalho em geral 
exercitado no sub-·solo dos estabelecimentos; 

b) apparelhos de neutralização chimica que assegurem a vida 
do operario seu portador nos trabalhos em ambie.ntes nocivos, que 
deverão ser de brevissima duração; 

e) apparelhos respiratorios, estufas com ar liquido· para certas 
tarefas arriscadas por temipo longo em ambientes onde ·o ar é irres-
piravel, assim como toda a especie de a:pparelhos de salvação usa-
dos pelos mineiros; · 

d) apparelhos de regeneração ou de revivificação do ar, des:de 
a simples garrafa' de oxygeni·o até os mais aperfei-çoados apparelhos 
pneumatogenos que utilizam o oxygenio comprimido ou nos quaes 
este agente é obtido m ediante o .emprego de peroxyidos al>calinos. 

Paragrapho unic-0. Os trabalhos dentro de poços conductores do 
gaz, de conductos de fumo, de galerias· escuras, de caldeirões ou 
de qualquer outros recipientes que possam conter gazes deleterios, 
não podem ser executados senão depois que a atmosphera respectiva 
esteja restabelecida em sua pureza mediante uma ventilação efficaz. 
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Ainda assim os ·ope·rarios deverão como medida de protecçã.o levar 
uma cinta d.e segurança . 

Art. 17. As industrias que utilizarem os seguintes gazes e va-
pores de acção preponderante loc.al, como a amm0nea e seus saes, 
o anhydrrico sulfuroso, o acido sulfurico, o chloro· e os cbloruretos., 
o acido chlorhydrko, o hromo e o ido, o addo fluoridrico, o acido 
nítrico e o acido nitroso, o aci.do acetic•o e os acetatos ·e a acroleina, 
ficam obrigados f1 ter e a fornecer aos operarios, conforme as, exi-
gencias technicas na preparação industrial de taes substancias ou 

, no seu manejo pa·ra qualquer outrn fim, os meios de protecção in-
4ispensavel contra os riscos a que ficam ex•postos. 

Art. 18. Essas exigencias de segura·nça serão mais rigorosas 
para a defesa contra os gazes e os vapores de acção geral, toxicos 
ou simplesmente irrespkaveis, nas industrias onde se forme anhy-
dro carbanko, oxydo de carbono, tetrachlorureto de carbono. pe-
troleo e benzina, nitrogly•cerina, nickelcarbonila, derivados do al-
catrão, gaz de illuminaçã•o, gaz de agua, acido cyanhydrico e cyanu-
retos, benzou e nitro-h e•nzol, anilinas" pbenoes, acido picrico e naph-
talina. 

Art. 19 Os gaz·es e os vapores que forem irritantes e toxicos ao 
~nesmo tempo, isto é, que á acção perniciosa local juntarem uma 
:icção perigosa geral sobre o organismo do opierario, taes como a 
industria do taba•co, das essencias, dos oleos essenciaes, resinas, al-
cooes, etheres, aceto\rns, a Inspecitoria do Traibalho regulamentará de 
uma maneira especial, prescrevendo os meios capaz•es de tornar 
innocuos os eff.eitos de taes agentes chi.micos sobre a sande dos seus 
manipuJado·res . 

TITULO III 

SUBSTANCIAS 'Í'OXICAS QUE AGEM SOB VARIAS FÓRMAS 

Art. 20. Os trabalhos com chumbo, que no regulamento d.evem 
ser especificados quanto ao numero de industria que o empregam, 
assim como seus compostos, exigem medidas de evacuação dos va-
pores do chumbo em fusão, de aspiração das poeiras de natureza 
plumbea, fornec·endo-se aos oiperarios mascaras, luvas, Jogares espe" 
daes e ventilados ene·rgicamente, todos os meios para o banho dia-
rio de limpeza depois de tal tarefa, evitando-se introduzir no esta-
belecimento respectivo alimentos ou bebidas, e excluindo-se o tra-
balho dos menores e das pessoas debei.s ou anemicas, propensas, por 
isso, ás cons·equencias do saturnismo . 

Art. 21. Para os manipuladores do mercurio metallko ou de 
preparados mercuriaes, exduir os menores, as mulheres se pm~si• 
nica, diminuição das horas de trabalho, visitas do inspector medico 
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· vel, os debeis, os fracos, todos os que não tenham resistencia orga-
. periodicas, aposentos de temperatura baixa, amplos, bem ventilados, 
de pavimento unido e paredes facilmente lavaveis, espelhando-se so-

··bi'e o chão pó de enxofr1e e ele estanho em soluções de chloreto de 
calcio, sulfaJo de amrnonea, de ammonea liquida. As mascaras elo 
operario devem ser de rêde de aluminio, e as luvas ele borracha. 

Art. 22. Fica prohibiclo a fabricação de palitos flammigeros 
com o p'hosphoro branco (amarello), de accôrdo com a Convenção 
ja adoptada por grande numero de paizes. Todas as me.didas neces-
~arias para proteger o operario do phosphorismo em geral devem 
lambem ser adoptadas - nas fabricas e o<ffkinas. 

Art . 23. AJ.ém das normas geraes, o resguardo dos apparelhos 
e a protecção directa e pessoal dos trabalhadores devem ser regula-
dos por medidas especiaes nos estabelecimentos em que est.es lidam 
com o arsenico e seus compostos, o clhromo e seus derivados, o bo-
ryo, o antimonio, o ma,nganez, o aluminiü, o nickel, o cobalto, o 
ouro, a prata, ü estanho, zinco, com bronze e outros elementos des-
ses e . outros metaes .. 

Art. 24 . . Para as varias phases nocivas da fabricação do tabaico, 
o D epartamento do 'Trabalho regulará de mod10 especial a protecção 
dos operarios, de accôrdo com o que exige as condições hygie·nicas e 
sanitarias dessa indusil:ria, .adaptando ao nosso meio, como modelo, 
Q decreto de 17 de Setembro de 1907, do Conselho F·edera:l d-a Alle-
manha, relativo á fabricação de oigarros e charutos. 

Tl!T'UuO IV 

AGENTES BIOLOGICOS DE INSALUBRIDADE NA INFANCIA 

As medidas que alvitrei á illustre Commissão de Legislação So-
cial, no meu trabalho sobJie a refusão ela lei de accidentes de 15 de 
.Janeiro de 1'919, ela pag. 30 á 49, para a defesa sooial das Ihaiore·s 
pragas do nosso trabalho rural, quando propoz que em um artigo 
especial, podíamos ter feito da:quella lei de reparação uma boa lei 
de preservação, tem agora, a:qui, intei,ro cabimento. 

Renovo, pois, a.s suggestões alli articuladas e propostas, para 
encher esse capitulo aberto do ante-projecto em perspectiva, sobre 

'hygiene .e segurança do trabalho no Brasil. · · · 

TITULO V 

DISPOSIÇÕES GEHAES 

Art . 25. O Departamento do Trabalho, encarregado da vigilan-
cia das fabricas e offici n as, para o fim de assegurar o cumprimento 
das disposições legaes que protegem a saude do trabalho e o ga-
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rantem de riscos inherentes á industria, exercerá sua fiscalização 
publica e por intérmedio de uma junta composta de tres inspectores 
officiaes, o superintendente, que deve ser um entendido em ques-
tões industriae·s, · e dous technicos, um inspector medico e outro 
engenheiro sanitario, auxiliados por ajud·ante·s in~pedores operarios 
provectos e instruidos, estes encarregando-s·e das disposições for-
maes da lei, e aquelles das investigações technicas. 

Paragrapho unico. A interv.e:nção das mulih.cres entre a com-
missão de operarios fica justificada pelo desejo de estabelecer-se 
correntes de confiança entre a inspecção e o el>t~rnento operario 
feminino. 

Art. 26. No Districto Federal a Prefeitura Municipal vigiará, 
por seu lado, os logares de trabalho para os eff.eitos da hygiene e da 
segurança dos trabalhadores, sem prej1U.izo das attribuições que lhe 
c·onferir, ao mesmo respeito e para o mesmo fim, a lei orga·nica mu-
nicipãl. 

Art. 27. Os inspectores exer·cerão a fiscalização, denunciando 
em qualquer caso todas as infracções puniveis á autoridade com-
petente, afim de que esta proceda á comprovação respectiva, poden-
do a mesma denuncia ser levantada por qual,quer pessoa capaz, que 
tenha conhe"Cimento das infracções desta lei . 

Finalmente, como a vuln-erabilidade das leis ·deste genero, está 
sempre na penalidade, reporto~me aos alvitres, que snggeri, ás pa-
ginas 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 do meu trabalho sobre refu-
são do de accidentes, para o estabelecimento de multas por aquellas 
transgressões. - Carlos Penafiel . 

O projecto do Sr. · Andrade Bezerra foi approvado em 1' dis-
cussão. 

SESSÃO DE 30 DE DEZEMBRO 

O S!r. Oairlro1s P.e.n,afi·el ( ') - . Sr. Presidente, peço a palavra 
para lavrar um protesto em nome da minha bancada. 

Hontem, á -noite, na reunião dos directores politicos desta Casa, 
havia ficado resolvido que não mais seriam apresentados á nossa 
consideração pr-o1ecto ou medidas legislativas que não fôssern refe-
rentes á rnateria orçamentaria. Hoje, com grande surpreza minha, 

(•) Tendo sido approvado sem debate, em 1" discussão O\ projecto, a r eque-
·dmento de urgenci·a do 1Sr. Andrade B ez.erra , o orndo.r tez o. discurso a proeposi'to 
do prod'Eieto d·e !força naval. 
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a Camara votou, inconscientemente talvez, uma reforma que importa 
acceitarrnos quasi por urna acdamação reveladora de um indiffe-
re'.ntismo completo, sem o menor exame, sem discussão, uma série 
de projectos sobre legislaçfo operaria internacional. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - A Camara não vota inconsdente-
mente. (Apoiados.) 

O SR. CARLOS PENAFIEL - Vot-Ou, no entanto, inconscientemen-
te, repilo, porque todos nós assistimos, durante as tr.es sessões con-
secutivas, .que, hoje de dia, realiz·ámos, ao escandaloso espectaculo, 
aqui passado, de anarchia e de atrop_ello. · 

Basta saber-se que as medidas sobre leis operarias, hoje appro-
vadas em uma da:quellas sessões, só agora á noite estão sendo sabi-
das dos congressistas e só chegou a noticia dessa approvação aos 
membros de Com missão de Legislaçã·o SO'cial porque o Sr. José Lobo, 
Pr.esidente desta, acaba de nos pôr ao corrente do facto . Basta sa-
ber -se que essa 111a1J1obra infeliz de captação de votos é praticada 
pelo proprio autor dessa série de proj.ectos, membr·o da propria 
:\1esa da Camara, dessa mesma Mesa que hontern fun ccionou na 
r.eunião dos dir.edores poliHcos, já alludida, deliberando a exclusão 
systematica, nestes derradeiros quarto_s_ de hora da nossa actividade 
parlamentar - de tudo quanto não se referisse ás leis de meios, 
ainda não ultimadas! 

E', corno sie vê, contra a anarchia, a falta de obediencia a reso-
luções i'á tomadas, o mau precedente implantado, assim, pelos pro-
prios orgãos directores e coordenadores dos nossos trabalhos, -
que neste momento me insurjo! . 

E, o que · é mais edificante, Sr. Presidente, é que esses projectos 
de leis operarias estão ainda a depender de um parecer da Commis-
são de Legislação Social por cima da qual a Camara passou com o 
maior desembaraço , E' verdade que esse parecer, de que foi Relator 
o Sr. Jos·é Lobo, illustre Presidente dessa Commissão, foi publicado 
esta manhã, no -Viario Official, mas tO'dos os demais membros da 
Commissão, a não ser o Relator, o Sr . Lobo, não o conheciam .e 
ainda agora não o approvaram. . 

Acabo de vir da sala onde esteve reunida essa Commissão. Tal 
parecer não logrou alli o numero de assignaturas necessarias para vir 
ao plenario. '.Tomei a responsabilidade de p edir incontinente vistas 
tlos respedivo·s papeis. 

O SR. ALVARO BAPTISTA - Ninguern sabe o que os projectos con-
tinham . · 

O SR. CARLOS PENAFIEL - Póde-se admittir, póde-se tolerar até 
r erlo ponto que á ultima hora se votem, emlbora irregular e con-
tlemnavel a pratica, emendas de caraeter urgente sobre determina-
das p rovidencias, sobre disposições referentes á lei orçamentaria, 
e-te . . . 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Póde ter havido perturbação, mas 
;1ão se póde dizer que a Camara votou inconscientemente .. . 

O SR. CARLOS PENAFIEL - No entanto .. . votou, e votou justa-
m ente uma r eforma, ou pelo menos bases, princípios de uma refór-
ma que constitue, no sentido social, a reforma das reformas! E é 
vergonhosa essa attitude de atrelarmos quasi á cauda orçamentaria, 
J e in tromettermos entre os papeis da pasta, por entre os projectos 
f)Ue se trazem á deliberação da Casa, na lufa-lufa dos atabalhoamen-
tos fi naes, - uma r eforma de tal monta!!!. . . · 
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' . · Sabe a Camara que o Brasil tomou parte officialmente na Con-
ferencia de ·washington, por força dos intentos previstos no ai·L. 405 
úo Tratado de Versailles. 

Mas tambem não ignora a Camara que a idéa de uma entente 
diplomatica, ou cousa semelhante, com o effeito de regulamentar ó 
irabalho por meio de accôrdos interna:cionaes, fra·cassou, ainda desta 
i•ez, naquella reunião . . . . 

Daquillo que l!á se cogitou, - tentativas, projectos de con ve n-
Ções, simples ante-projectos para estudos, uns, e méras recommen-
(lações outros, que nunca poderiam nem podem importar, como 
foram estabeleci.dos,. em compromissos formaes da nossa parte, -
nad·a, absolutamente nada, mereceu, até agora sancção de nenhum 
·úos parlamentos a que pertencem as nações que alli se fizeram re-
presentar. · 

Quer aventurar~se quixotescamente o Brasil a ser o primeiro, 
,senão o unico paiz, - e logo aquelle que não possue, Sr. Presidente, 
na ordem interna, leis de tal espede, de tal genero, - a adoptar os 
principio.s discuti-dos, ou afifirmados em Washington? E' uma 
aventura, de facto, porque ainda não chegou até nós noticia, prova 
nenhuma da existencia ·de leis extrangeiras de· ratificação, de exe-
cução legal de um pacto que nem siquer pó.de ser um pacto, um 
convenio ou tratado de typo social . Arriscamo-nos assim, como legis-
1adores, ·a deixar a nossa grand1e Patria na posição perigosa de ante-
eipàr-se, a nações concurrentes mais fort es, em uma regulamentação 
isolada. . 

Esse movimento impensado arriscaria as industrias brasil.eiras 
á contingencia de uma manifesta inferioridade em relação ás in-
dustrias dos oaizes .sem regulamentação. · Fatalmente redundaria em 
'uma· desvãiitagem para as nossas classes productoras em geral, in-
'ciusive, por cons·equencia, a classe proletaria. Legisladores pruden-
tes, não podemos atirar o nosso paiz nessa estrada de reform as de 
·caracter internacional sobre o trabalho, julgadas, sem duvfda, ne-
Dessarias, mas infelizmente apenas tratadas pelos gov•ernos e pa-
trões, sob um ponto de vista ainda theorico e muito platonico . E' 
!nesmo essa a impressão que ao mundo ·inteiro acaba d·e deixar 
a quelle Cong1,ess0 . 

Praticamente, e·m .fa.ce dessa·s razões, o voto de hoje da nossa 
Camara é, portanto, inutil por não vir aplainar difficuldades ne-
nhumas, quer de ordem interna, quer externa. 
. Nada lograri am os, Sr. Presidente, como já disse, a não · ser 
arriscar , comprometter as industrias brasileiras, ainda em estado in-
cipiente e em começo de florescencia - de -mais a mais em um paiz 
onde não se fabricam as machinas proprias á apparelhagem d-essas. 
ind üstrias, deixando-nos na cruel contingencia de sermos vencidos 
em uma luta, em uma concurrencia já tão desigual para nós, e tão 
:compromettedora par a nossa emancipação economica. 

Simpl.esmente· a confusão das ultimas horas, a angustia, de 
tempo, pó.de explicar o silencio que guardaram, ante a ousadia des-
ses projectos de convenções internacionae·s, os diplomatas da úossa 

':Com missão de Diplomada ... 
O Sn. AUGUSTO D:E LIMA - O Brasil age dentro de sua soberama 

:Gom iutefra liberdade: não tem de copiar o· que se delibera em ou-
tras nações . Para isso a ·Camar!! nomeou uma Commissão que está 
tratando precipuamente do assumpto. 
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O SR. CARLOS PENAFIEL - Estamos vendo o contrario, a des-
peito do aparte com que me honra o illustre Presidente da Commis-
são de Diplomacia, que a essa funcção allia a de hrnmbrn da Com-
missão de Legislação Social, a que ambos pertencemos. Estamos 
vendo o contrari1o : esta Camara, mais que precipitada, com a sorf.re-
guidão de sujeitar, de sotopor, nessa materia, a soberania a nossa 
organização interna de trabalho industrial a essa es.pecie de nova 
soberania mais alta, de "super-soberania" emanada de autoridades 
internacionae.s, dos membros da Organização Internacional do Tra-
balho, instituto esse a ser creado por força d·o art. 405 a que an-
teriormente me reportei, mas, por emquanto, suggestão 'no papel, só 
no papel . . . 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Dentro do territorio nacional o Po-
der Legislativo póde legislar. . . · 

O SR. CAm,os PENAFIEL - Pouco importa o aparte do nobre 
collega. Até ahi morreu Neves ... 

Volto ao ponto. A Commissão ainda não havia appl'ovado o 
parecer do Sr. José Lobo sobre a:quelles projectos e já a Camara os 
despa·chava favoravelmente. Esse é pelo lado moral, ante o Regi-
mento, uma questão até de ethica parlamentar, o ponto _yulnerante 
J•e tão descabido· estratagema. A prova de que a Comrnissão não o 
approvou é que, neste instante, só agora á noite, pela primeira vez, 
alli tratámos desse assumpto, e nessa reunião de encerramento dos 
nossos trabalhos deste anno, sobre legislação social, o que se apurou 
foi o seguinte: o parecer lá ficou para 6 an no, com pedido de vistas 
meu, na gaveta da Cornrnissão, déipois de haverem-s " negado a sub-
scre'vel-o os · Srs. José Augusto e . J>oão P.ernetta, colhidos os votos 
favoraveis dos Srs. Corrêa de Britto, José Maria Tourinho e Augusto 
de Lima, tendo o Sr. Maurício de Lareerda· assignado vencido. 

Requerida, corno f'Oi, .urgencia para a sua discussão e votação, 
em segundo turno, segundo acaba de nos d·edarar o Sr. José Lobo 
no seio daquella Commissão, - deixo jiá· de parte a irregularidade 
dos tramites tornados de afogadilhb e turnultuari amen te. 

Dispense-se o exame. Dispense-se a discussão. Monopolize-se 
a opinião de um parlamento inteiro por tão capcioso · processo de 
captaçã'O de votos, mas pelo menos que se diga ás claras qual a mo-
tivação justificavel ele tal acto. 

Se existe uma nec·essiclade de ordem social interna .. porque não 
nos vêm ás mãos pelos conductos nat.uraes, legitimos, essa série ele 
projectos? O pedido de sua a•pprovação foi fei to, por ventura, ao 
Congresso, dado o caracter internacional de taes medi'das, em men-
sagem do Sr. Presidente da R.epublica? Alguem que representasse 
a vontade do Poder Exe·cutivo nesta . Casa, o leader da maioria, a 
propria Commissão çle Diplomacia, por via elas suas relações de 
approximação com o Ministro do Exterior, um dos secretarios do 
Governo da União , teve, por acaso, a coragem de to:nar tal inicia-
tiva? 

Absolutamente não. 
O SR. MAURICio DE LACERDA - P eço licença ao digno collega 

para ponderar que o parecer da Comm'issão ele Diplomacia, aliás 
unanimemente assignaclo, foi de minha lavra. Ninguem ha que seja 
mais contrario á Conferencia de Washington do que eu; até recusei 
ir r epresentar alli os operarios brasileiros. Mas o pare·cer da refe-
rida Commissão foi apenas estudando a questão sob o aspecto diplo-



-682 -

rnatico, e p edindo que a resp eito da feição technica, propriamente 
p eculiar á l egislação social, fôssem os pap eis á Commissão de Le-
gislação Social, da qual faz emos parte, afim ele serem estudados sob 
esse ponto ele vista, e na referida Oommissão foram elles avocados 
pelo Sr. José Lobo . O parecer ela Commissão ele Diplomacia, por-
tanto, nem deve ser citado. 

O SR. CABLOS PENAFIEL - Felicito-me pelo aparte de V. Ex . , 
pois vai me p ermitir um esclarecimento conveniente sobre outra 
face da questão . 

O SH. MAVRICIO DE LACERDA - O parecer da Commissão de Di-
plomacia, repito, foi unanime, tomando conheómento apenas da par-
te internacional do caso e não entrando no exame de · mel'ilis. · 

O Sn . CARLOS PENAFIEL - Nã<o tomou, porérri, a Commissão de 
Diplomacia, commis·são perman ente nesta Gamara a inicativa da 
medida, ap ezar da unanimidade com que approvou a indicação, 
constante do parecer de V. Ex., de remetter a séde de proj.ectos so-
hre convenções e recomrnendações d·e caracter internacional, á 
commissão especial ele que faz emos parte. A inidativa do illustre 
leader da bancada pernambucana, Sr . Andrade Bezen 'a, que não 
pertence a nenhuma das mencionadas commi·ssões. Nem á Commis-
são de Legislação Social, nem á de Diplomada, occorreu a lembrança 
de tal iniciativa porque provavelmente não constituia o objectivo de 
tacs medidas, premente necessidade soeial de ordem interna, nem im-
posta p ela politica externa. Tampouco o Chefo do Poder Executivo, 
que mandou representantes officiaes á Conferencia de Wash1ngton, 
;,;entiu essa n e·cessidade . Jám-ais apresentou-se a este Parlamento 
solicitando sancção ou ratificação a qualquer compromisso do Bra-
sil, de ordem legal no exterior, nem mesmo até hoje deu contas ao 
Congresso em relalorio da missão que Iá cumpriram os del egados do 
Governo brasileiro. 

E' que realmente nada obr iga, juridicamente fallando, ao Bra-
sil, 'nem a nenhum cham amento legal de tal natureza t ~m o nosso 
p aiz que correspond er, como se poderia cr er ante o açodamento re- · 
velado na appr-ovação daquell es pro.i·ectos .. . 

Muito ao contrario, Sr. Pr es idente, Q_ supremo magistrado da 
nação, o Sr. Epitacio P essoa, parece qu e entende, aliás, com muito 
C'riterio, pelo que alguem ouviu do Sr. Ministro do Exterior, que em 
Washington não esteve r euni.el a uma conferencia só de gov1ernos dos 
paizes alli representados, uma entente interna:cion al só dos Estados 
alli congregados para uma tentativa de ac-côrdos s·obre a organização 
do trabalho pacifi co industrial em todo o universo. Foram tambem 
membros da conferencia, tomando nell a assento, discutindo e vo-
tando, patrões particulares e operarios de quasi todos aquelles 
p aizes. Os compromissos alli assumidos são, portanto, innegavel-
mente apenas de ordem moral, suggestões de ordem moral, como 
se se tratasse de um conclave apenas de poder espiritual . E a prova 
irrecusavel de que não obrigam á sãncçã·o legal, que estamos pri-
111eiro e antes de todos a improvisar, é que até hoJe n enhum paiz, 
mesmo entre aquelles que .iá possuem leis operarias, se acceitou, se 
ultimou pelos poderes politicos competentes essa legislação, pro-
pugnada pela Conferenda nos termos precisos em que ella a for-
mulou . 

E, agora, nós que não temos legislação op.eraria, porque a 
propria lei sobre accidentes, esse prim eiro passo tímido, que ahi 
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está, é manca e impraticavcl, - sômos os primeiros, pressurosos, l1 
coJlocar a nossa soberania nesse particular abaixo dessa &upea·-so-
berania, imaginaria ainda, que pretende regular internacionalmente' 
o trabalho industrial? Por que não o trabalho commercial, o traba-
lho agricola, a assistencia bancaria, todo o trabalho humano em 
suas faces multiplas, se o proprio direi,to commum não está ainda 
uniform!J,ado, variando de a,ccôrdo com os c1ostumes e o meio, de 
povo para povü? 

A Conferencia de Washington, como todos os alvitres de um 
direit•o operarfo internacional citados no longo e brilhante parecer, 
com que o Sr. Andrade Bezerra precede diversos projectos de con-
venções e recommendações, - reduz-se a um esboço, sem força e 
sem ordem, sem alcance so'Cial e sem efficacia pratica. 

Para que, pois, toda essa soffreguidão no votar, afinal de con-
tas, um esboço? 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - V. Ex. acha, então, prematuro que 
legislemos sobre o trabalho? 

O Sn. CARLOS PENAFIEL - V. Ex. conhece perfeitamente as 
minhas manifestações na Comm:issão . Sabe que nós, do Rio Grande, 
nunca prêg,ámos o abstencionismo systematico e absoluto do Estado 
nessa materia, de sorte que se tornava desnecessario o aparte de 
V. Ex. O que acho prematuro é uma decisão assim adaptada preci-
pitadamente, sob o aperto do tempo, quando a Camara cochila de 
somno e de fadiga e já se apagam os ultimos lampe·ões ... Legislar 
.iá quasi nas trévas sobre problemas de tal magnitude não póde dei-
xar de ser perigoso. . . · 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Não é absolutamente prematuro. Ao 
contrario estamos já em móra. Ali'ás, V. Ex., que coopeTou, com 
toda a competencia, na Commissão de Legislação S'Ocial, está fazen-
do in justiça a si proprio. 

O Sn . CAnLoS PENAFIEL - Collaborei alli, com o mandato que 
ben evolamente recebi da Camara, mas esita mesma Camaira acaba 
de "passar uma rasteira" na Commissã•o toda, dissolvendo-a fran-
camente ao tom ar conhecimento, ao approvar projectos que ainda 
alli dependiam de estudos e parecer. 

Em rnateria de h yipocrisia parlamentar, nada conheço de mais 
completo! Smbores, não sou um ingenuo, e sei que a Oommissão 
rctar·dava seus passos, quasi não funccjonava nos ullimos tempo·s, por-
que se premeditava qualquer golpe final, esse improviso, essas sur-
prezas de uTtima hora .. . 

O Sn . .TosÉ Lono - Ainda este mez funcdonou com a pres·znça 
d e V . Ex .. _ 

O Sn. CARLOS PENAFIEL - Sobre esta e outras questões, preciso 
assignalar que não está em jogo quál'quer capricho pessoal meü, 
nessa resist encia aos nro.i"ctos. Quando se pede ratificação a con-
venções C'omo essas visando a internadonalização de leis operarias, 
1:, se tem de ouvir a voz da nação pelos seus representantes, - o 
qu a é .iusto, o que é ordeiro, o <me é irnprescindivel, antes de tudo, 
e conhecer a opinião dos mais directamente interessados no caso. 
Em toda a parte do mundo são essas questões difficilmente conci-
havei s com a soberania das diversas potencias signatarias, as qlie 
mais vivos debat es provocam nos parlamentos. Aqui não, atre'vem-
se a votal-as ás escondidas , ao apa.gar das luzes. em urna ousadia sem 
nome em que n em aos gtandes Estados industi·iaes da Republica, 
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' aos que têm justamente direito de fallarem, se tem a delicadeza de 
consultar. Fallo, pois armado 'do mais legitimo direito, com o dever 

·que me impõe a qualidade de representante de um dos mai s pode-
rosos Estados industriaes do Brasil, de · cujo valor, de cujo surto in-
clustrial, se póde ter uma idéa approximada pelo numero de fabricas 
que sextuplicaram nos cinco ultimas annos, passando de duas mil 
e tantas a- doze mil e tantas, (e isS'o só na industria fabril), -onde 
está já invertido um c;;1pital respeitavel, de cerca de 200. 000$000, 

·com 70 . 000 opera rios fabris mais ou menos ... 
O SR. MAURICio DE LACERDA - Foi, aüás, o argumento princi -

pal de V. Ex., ainda ha pouco na Commissão, dizendo qn~ , quando 
outras bancadas tinham onvid•o os chefes da orientação politica . de 
cada uma dellas, precisava V. Ex. de ouvir tamb em o Governo de 
seu Estado, e que, como a precipitação no decidir, imp ediria a 
adopção deste alvitre, pedia vista do parecer. Esta manhã foi conhe-

·cido o parecer do Sr. José Lobo; agora á noite na Comm issão de 
Legislação Social, e esta, em sua maioria, o acceitou . 

O SR . CARLOS PENAFIEL - Houve mais do que precipitação, 
houve impaciencia, soffreguidão, já o disse. E' verdade qti.·e o Diario 
Official, esta manhã. pulblicon o p arecer para que se tornasse r:onh <>-
cido dos membros da Commissã.o, segundo hontem, de antemão, nos 
prevenira o Sr. José Lobo. Mas esta só á noite se reuniu, e no in-

. lerregno desta manh ã até agora . durante uma das ties sessões ·ur-

. gentes que a Camara eff.~duou hoje, pediu-se urgen cia para ·a d is-
cussão dos referidos projectos em segundo turno, o que é um ab-
surdo, e esta assemibléa foi, de roldão, tudo approvando .. 

, O que é, de facto, irretol'1quivel é que niio se toma uma decisão 
n esta Casa, por mais secundaria que seja muitas vezes a questão, sem 
um telephon ema para o Presidente de S. Paulo ou telegrammas para 
o de Minas, sendo a chamada política dos governadores prati cad a, 
não só pelos directores políticos d·o Congresso, mas lambem succe-
.uendo o mesmo quanto ao proprio Sr. Presid ente ela Republi ca, que 
;nanda a ca da passo mensageiros seus aos dous grandes Estados 
quando as questões são ele maior importancia. . . ' 

O SR . iVlAumc10 n E LA:CERDA - Registre-se! Estou gostando ... · 
O SR. CARLOS PENAFIEL - O prazer do registro é todo meu. Não 

·quero dizer com isso que cond-ernne essas consultas e provas de har-
monia e confiança reciprocas . 

Que muito era, poi s, que eu, modesto e obscuro (não apoiados) 
representante do Rio Grande do Sul, tarnbem quizesse ouvir o meu 
chefe, o estad ista dedicado que dirige o meu grande Estado, unidade 
da federação a qu ? se não pód e n egar o papel de um dos prin c1paes 

'Estados vanguar.deiros quanto á sua prosti·eridade industrial e q uan-
to ao seu prestigio político sobre a marcha da R epublica? 

O SR. MA URJCIO DE LA CERDA - V . . Ex. p-ed iu vish1, que lh e foi 
co·ncedida, e. como seu colleg-a na Commissão de Legislação Socia l, 

.p enso que, da comrnissão , V . Ex. não póde ter resenti mento . 

. (Apoiados.) 
O SR. CARLOS PENAFIEJ, - Nem estou r e-clamando a esse res-

peito. não vis·o á Commissão, mas tã.o sómente contra a anarc1Jia rei-
. nante aqui no plenario. transforma:do nestes ultimas dias em ver-. 
<ladeira "Casa de Orates" . .. E é por esses ados perturbadores, por 

.suas marchas · e contra-marchas. que acabo de accnsar os directores 
políticos da casa e a propria attitu de da Mesa. 
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O SR. AuausTo DE LIMA - V. Ex. não protestou na occasião . . 
O SR. CARLOS PENAFIEL - Só porque não estava presente. Acha, 

va-me noutra sala, ou por participar do embrulhão em que rodou 
toda a Camara. Agora que soube, estou a protestar com todas as · 
minhas energias, não em meu nome individual, mas em nonie da 
bancada de que faço parte, depois de ouvir todos os seus membros 
pn~sentes, um a um ... 

Pedi vista do parecer · na Com missão por que alli repr·esento 
um.a corrente de opinião que póde ter voz autorizada na soluçã0 
aesses problemas. Mas se a Camara entende que a minha collabo- • 
ração é indispensavel, então estou prompto a ·conc·eder o meu inc 
grnto posto, naquella Com missão, a quem o quizer ... 

O SB. AUGUSTO DE LIMA - Ao contrario : a collaboração de 
V. Ex. é preciosa para a Com missão, leva muita luz sobre os pro-. 
blemas. (Apoiados.) 

O SR. JosÉ LoBo - Apreciamos devi·damente os serviços rele~ 
vantes de V. Ex., e por isso mesmo nos causa ·extranheza a sua atti~ 
tude de agora. 

O SR. CARLOS PENAFIEL - Corram-se os olhos sobre as ques-
tões votadas nos differentes projectos. . . A menor dellas importa 
em materia que já merecia attenção demorada da Camara, por se 
tratar, mesmo, de uma tentativ.a, de uma aspiração de ordem inter-
nacional que, longe de nós, nem foi ainda examinada pela attenção 
dns nossos diplomatas, dos nossos Ministros plenipotencia:rios no 
exterior, e ?qui, no . paiz, não tem tido a preoccupação necessaria 
por parte dos nossos governantes em geral. 

Refiro-me ti questão das horas de trabalho . Sei e applaudo; 
como toda a gente consciente e S'ensata, o princip~o universalmente 
acceito das oito horas. Por infelicidade, pol'ém, é ainda só theori-
camente que elle constitue um preceito bem recebido, um dogma 
perante o qual todos se curvam. Praticamente representa uma das 
grandes "mentiras convencionaes" da nossa civilização. 

O regímen das oito horas, até na propria Inglaterra e nos Esta~ 
dos Unidos; que o estabeleceram na le·gislação de maneira formal até 
certo ponto, e onde elle é applicado com relativa ·exactidão, apenas 
é executado á risca na industria mecanica, sob o pretexto, aliás pro• 
cede·nte, hygienica e socialmente, de que o trabalho nas machinas 
é mais embrutecedor e menos intelligente do que o manual o qual 
por essas mesmas razões, pócle ser supportado durante pràzo mais 
longo. 

No Brasil, já não fallo na differença do preço do.s productos\ 
pre·ço que varia de um paiz para outro, e deve entrar como f.actor 
para a deter mi nação do numero de horas. No Brasil a car~ncia de 
industria metallurgi·ca, · appar·elhada com machinas de fabnco na-
cional, já nos colloca em situação de dependencia economica em 
face das outras nações que nos v 2·ndem essas machinas; e, mesmo 
que já tivessemos inaugurada uma industria metallurgica propria, ci 
gráo de aper.feiç·oamento desse instrumental, muito variavel de na-
çã-o para nação, é outro elemento ponderavel quanto á duração do 
tempo do trabalho. Os paizes acostumados ·ao regimen de poucas 
horas, dos dias curtos, são os pahes de industrias que permittem, 
pelo aperfeiçoamento de suas machinas, um traibalho intensivo. · 

Nada disso passou pelo crivo de uma discrussão criteriosa, nem 
mesmo no seio da Commissão de Legislação So"Cial. Temos ainda a 



686 -
I 

considerar a menor actividade do operario brasileiro nos meios 
tFopicaes e sub-tropicaes. E' . uma fatalidade innegavel, devido ao 
clima por um lado, e á raça por outro . 

. Junte-se a isso as difficuldades de transpor.te . Sobretudo essas 
difficuldades pesam formidavelmente na solução pratica desse pro-
blema, app.arentemente tão simples e de tão facil realizaçãO. Ha 
alguem que não divize, logo que um paiz como a nossa Patria, sem 
vias de communicação, rapi-das e em quantidade sufficiente, s-of-
frerá muito mais, ficará muito mais onerado, ante uma igualdade de 
horario no trabalho, do que outro, possuidor daquelles recursos em 
larga escala? 

O 'dia curto corres·ponde aos paiz·es de industrias intensjvas na 
·producção e céleres na distr.füuição de seus productos. 

Tudo isso sem fallar, Sr . Presidente, na situação monetari a e 
economica, outro elemento de apreciação de uma lei sobre horas 
de trabalho, mórmente quando essa 1eii é uma lei v·otada para a nossa 
fachada externa e nos chega englobada em uma regulam·entação p-or 
pretendidas imposições de uma Cornf.erencia Internacional, con-
ferencia de governos em que a maioria de votos esteve representada 
por nações industrialmente poderosas, conferencia, · p elo seu lad0 
iniquo, traduzindo mais a vontade dos patrões do que dos prole-
larios. 

O proj ecto que se prometteu levar a estudo, na Commi.ssão , com 
respeito a horns de trabalho, é da autoria do espírito bridhante de 
Mauricio de Lacerda, mas é antigo, de annos passados, e essa ques -
tão de horas, em qu,:ilquer cartilha de legislação operaria, constitue 
o "A. B . C . " da materia, assim como o problema do salario, i nti-
mame·nte· correlato. 

O SR . .Tos É LoBo - A Commissão estudou essa questão de 
horas. 
. O SR. CARLOS PENAFIEL - Indirectamente, por algumas i nci-
dencias .apenas. Não a estudou, porém, por um aspecto largo e con-
didonado ao ambiente nacional. 

O SR .. JosÉ Loso - Fez a definição de principios e applicou-os 
ao trabalho do commercio, das mulheres e dos menores. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - E essa questão, no Brasil, está quasi 
praticamente resolv·itla. 

O SR. CARLOS PENAFIEL - P0iis sim?! Vá V : Ex. esperando por 
isso!. .. O Deputado Sr. Nicanor do Nascimento, nosso companheiro 
de trabalhos, tem lamentado a falta de documentos estatisticos por 

·não lhe ter fornecido o Governo da União nem a maioria dos gover-
nos estad·oaes . E não só os documentos ·estatísticos fazem falta, :Sr. 
Presidente. Não temos ainda os que se chamam documentos legisla-
tivos, em dóse sufficiente ao esclarecimento da questão. Todos os 
outros paiz·es . nessa ma teria accumularam primeiro, de ac-côrdo com 
suas necessidades locaes, de meio ~ de trndição industrial, em um 
longo periodo de gestação, documentos dessa especie, trazidos pau-
latinamente, de legislatura em legislatura, pelos representantes aos 
parlamentos políticos, a.os congressos operari·os, etc. 

Estamos ainda no terreno das indagações. Vaga1nos na incerteza 
ainda das discussões academkas de theses, das interrogações mutuas, 
etc. Falta-nos ainda o material pratico para um trabalho legislativo 
dess e estofo. A-inda assim, reconheço que já fizemos muito n estes 
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ires annos, como ainda ha pouco mostrou o Presidente da nossa 
Commissão, Sr. José LOibo. 

Ora, deante dessa situação de facto, para que essa corrida de 
hoje? Não vej-o s·inceramente motiv-os de ordem inte,rnacional ou in-
terna que obri·gassem a Camara a engulir, - perdõem-me a expres-
são, - uma s·érie de projectos de tal natur.eza, um rosario, logo, 
delles. . . Fica, por isso, lavrado o meu protesto, em nome da ban-
cada a que tenho a honra de pertencer . Esse protesto significa que 
se tivessemas tido conhecimento de que esse projecto transitava 
aqui, jã em segundo turno, por uma manobra parlamentar infeliz, 
elle teria tido, no instante preciso, nossü immediato voto contrario, 
formalmente contrario, como ora o fazemos, não só pe1a substancia 
do conteúdo de taes projectos, como pela fórma, p e'1o precedente 
funesto elo seu modo de apresentação. (Mui to bem; muito bem. ) 

O Sir. Jo1s·é l.JC1<bo responde ao orador que o precedeu na trihuna, 
assegurando que não teve parte directa ou indirecta no requerimento 
de urgencia Pl!ra discussão e votação immediatas do projecto nu-
mero 663, da autoria do Sr. Andrade Bezerra, approvando as con-
venções da Conferencia Internacional de Washington. 

Diz que o Sr. Deputado Andrade Bezerra tera tido fundados 
motivos para justifkar ,sua acçã-o. O proj.ecto foi approvado em 
1 • dis·cussão e é certo que, em tal turno regimental, só se trata da 
umidade da medida. A Camara futura, pela sua Commissão e no ple-
nario, resolverá, dispondo de tempo sufficientissimo, afim de dar 
aos detalhes . do proj"ecto o desenvolvimento que entender necessa-
rio. (Muito bem; muito bem.) 
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SESSÃO DE 15 DE SETEMBRO DE 1919 

O Sr. Mau,riciio de Lac·erdia ( •) - Sr. Presidente, os jornae~ 
noticiaram a una voce que o illustre Secretario do Sr. Presidente 
da Republica, em urna visita feita á Carnara dos Srs. Deputados, 
trouxera a incurnbencia de lemibrar a necessidade do accelerarnento 
do trabalhq da · Comrnissão de Legislação Social, relativamente ' á 
questão proletaria. 

Estou informado de que ha, por parte da imprensa, um ligeiro 
equivoco neste sentido. Nem podia deixar de ser assim, visto corno 
o Sr. Presidente da RepubHca, muito embora tenha, em mensagem 
já, em amargas reflexões, censurado os seus ex~collegas das duas 
Carnaras, não iria, de certo, sem grave injuria ao seu criterio, até 
o ponto de enviar o seu secretario a uma das Casas · do Congresso, 
para lembrar-lhe o cumprimento do seu dev,er. Entretanto, como o 
motivo desta visita teria sido, o que authenticarnente foi, o de bus-
car informações, que o Sr. Presidente da Republica desejava, rela-
tivamente á lei sanccionada pelo Governo passado soõre o Departa-
mento do Trabalho, procuro, neste instante da tribuna, dar, em voz 
alta, a S. Ex. informações que a um tempo justifiquem a Camara dos 
Deputados das constantes e levianas ·criticas, que se vêm fazendo 
sobre srua despreoccupação com o problema proletario; e o que mais 
fére nestas criticas e onde ellas se tornam iniquas é que justamente 
parecem inspiradas pelos altos poderes do Executivo Federal. 

Sr. Preside·nte, o projecto de Departamento do Trabalho pro-
veio de urna indkação de minha autoria, relatada pelo impolluto e 

. mallogrado republicano Sr . Alvaro Botelho, approvada depois de 
sua morte nesta Casa, e approvada no Senado, foi, afünal, sanccio-
nada pelo Governo e o Sr. Delfim Mor eira pôde mesmo encaixar na 
sua mensagem ao Congresso na sessão deste anno uma referencia á 
semelhante creação, mostrando quanto ella apres ~ntava o cuidado ·e 
carinho do Governo para com tão delicada e complexa questão. 
· Ora, Sr . Presidente, decretado por esta fórma o Departamento 

do Trabalho era de esperar que a sua regulamentação, se tão urgente 

( *) Não foi ciev!l3ito pelo orador. 



parece ao Executivo o se tomar uma sena medida relativa ao tra-
balho e ao trabalhador, se fizesse com summa brevidade. Mau gra-
do, entretanto, os .esforços do Dr. Paqua Salles, cuja illustração e 
cujo conhecimento desta questão para a qual elle trazia a experien-
cia de um departamento estadoal que longe de ser modelar é, en-
tretanto, o unico que possuimos e que satisfactoriamente, até certo 

' ponto d esempenha suas funcções no Estado de S. Paulo, o Sr. Pa-
dua Salles trazia experiencia de um Departamento, já creado, para 
<:orrigir, na re_gulamentação do federal, as possivieis omissões da 
lei por nós decretada ou melhorar nos pormenores ·e minucias im-
prescindíveis, algumas das disposições de que ella não podésse ser 
autora. Não sei se o trabalho do ex-Ministro foi concluido. Alguns 
dizem que S. Ex. por um escrupulo, entendendo que era um 
i.erviço de grande monta e que sobre tudo estaria naturalmente in-
flu enciado no momento em que passava a pasta de governo interino 
a seu successor, o Dr. Simões Lopes, estaria influenciado pelas re-
soluções da Conferencia da. Paz no tratado que ainda não fôra rati-
ficado pela Camara e na legislação social, que, emquanto este tra-
tado não fôr ratificado pela Camara, logi camente, não .. póde ser dis-
cutido em plena.rio, pelo menos na parte relativa a trabalho, teria 
entregue a pasta, como disse, a set1 successor com o trabalho quasi 
concluido, mas que por escrupulo de natureza moral, muito r·espei-
tavel, S. Ex. não quiz assignar nas vesperas de deixar o seu 
cargo. 

O Sr. Simões Lopes tornou a pasta, portanto, sob a presidencia 
do Embaixador em Versailles, com a regulamentação ou já prepara-
dá, ou ainda em caso de ser alterada e remodelada de accôrdo com 
as aspirações que esse Embaixador pudésse ter tido, de visu e por 
5ciencia propria, nos meios europeus, ·e segundo a orientação do 
Tratado. 

Em tal situação, parece absurdo que o Sr. Presidente da Repu-
blica, preoccupado com a urgencia elo problema, envie recados .á 
imprensa, e, ainda mais, que deixe a impressão, sem desmentido, de 
que os enviou ao Congresso para que este cumpra seu dever. 

Sobretudo, se s•e tiver em conta que o Departamento do Traba-
lho é orgã.o essencial ele toda a legislação que se vai elaborar, e que, 
sem elle existir, a commdssão tec"lmica da Carnara, nomeada para esse 

. fim ·especial, difficilmente conseguirá as informações fidedignas, 
que a estatística fornece; afim de lavrar -o seu parecer em conformi-
dade com observações razoaveis; se se tiver em consideração que o 
mesmo Departamento deve e.star montado com um mecanismo para, 
recebendo, a lei, rêgulamental-a logo depois, pôl-a a fun ccionar, fis-
caliza.1-a na execuçã•o, e apontar .dia a dia, . nessa execução, os de.fei-
tos que possa apresentar - veremos desde logo que a lei prirnor-
uial sobr·e o trabalho está decretada, muito embora entenda eu que, 
dados os principJos prirnordiaes na Conferencia da Paz, o reconhe-
cimento do syndicalismo profissional, esse Departamento não deva 
fie-ar com o espírito C)lue o honrado relator lhe procurou dar, no 
momento em · que o projecto passava em nossas discussões, e sim com 
aquelle para o que affirmei que elle tenderia, qual o de se incorpo-
rarem., na fiscalização da lei, os interesses patrona.rios e obreiros, 
superintendidos pelo Estado, de modo a simp1lificar a mesma fisca-
lização, evitando-se os males decorrentes de uma burocracia que elfa · 
iria improvizar, se fôsse realizada de .outro modo. 
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A injustiça .dos r·eparos de toda a imprensa, em que vultos de 
alta respeitabilidade publica e outros de grande responsabilidade, 
pelos seus cargos, H~m .chamado de morosos os trabalhos da Com-
missão de Legislação Sociail, essa injustiça, digo eu, sobe de ponto, 
se tivermos ·em mente os factos que passo a enunciar, em prirl\eiro 
Jogar, dos elem.entos circums~anciaes, muito apreciaveis, e, em se-
gundo, dos elementos essenciaes, dd gnos .de nota. 

Os eiementos circumstanciaes a que me refiro, e para os quaes 
peço a attenção da Camara, a.fim de julgar em consciencia dos fa-
ctos que lhe ap·onto, são os seguintes: 

A Commissão de Legislacão Soicial, crewda por occasrno de 
graves sue.cessas nesta Canital, para elaborar, ás pressas, uma lei. 
sobre accidentes de tra'balho, na sessão actual, depois do periodo 
das férias, recomposta com o accrescimo de ::ilguns nomes novos 
logo na sua primeira reunião tratou .ela mencionada lei ele acdd·e·ntes, 
Yerificando o que na pratica se tinha assignalado como sendo defei-
tos, lacunas ou omissões •Corrigi veis da mesma lei. 

Quando divulgadas as theses da Conferencia da Paz, antes de 
»e conhecer o texto do tr aitado, antes do Congresso, por mensa•gem, 
ter delle sciencia, muito antes, por.que ainda nos achamos neste pe-
riodo de espectati va, do Congresso discutil-o e votal-o, antes, mes-
mo, das nossas Cõmmissões Permanent0 s o terem debatido, a Com-
rnissão de Legislação Social fez a dristribuição d essas theses . 

Na occasiã•o, estavamos no regímen do Governo interino, e o 
então Chefe de Estado, acossado por novos acontecimentos, de or-
rlem grévistica, dirigiu mensagem ao Congr.esso, e por essa mensa-
~·em provocoiu um impulso a•os trabalhos da Commissão, que se 
foi justament~ refolelotir em uma reunião em que esb Comrnissão se 
cornpromettia a accelerar os mesmos trabalhos de accôrdo com as 
circumstancias. 

Preliminarmente, enh~eta nto, por medida de bom senso, e sobre-
tudo methodo legisferativo, a Commissão solicitou esclarecimentos 
a cinco ordens de centros informantes: aos meios officiaes, que se 
sub dividiram em poderes da União, poderes dos Estados e poderes 
dos municipios; aos meios de trabalho, que se .subdividiram em as-
sociações patI'onaes, ou estabelecimentos industria·es e associaçõ2s 
operarias ou 0entros dessas classes. 

Pois bem, Sr. Presidente, ess.as solici.tações, feitas por t ele-
grarnma urgente, creio que em Junho, senão Maio, até hoje só lo-
graram resposta de alguns centros operarios, muito poucos, de dous 
govzrnos estadoaes, o do Pará e o de Minas, muito imperfeitas, in-
completas, por ilhes falta1·ern instrumentos para a:puração es.tatis-
tica da verdade, a promessa de informações ma is minuciosas e estas 
seriam as mais capazes, do Departamento d'o Trabalho de S. Paulo, 
que, tendo o serviço organizado, entretanto, a algumas das perguntas 
do auesüonario não pôde satisfazer, e teve que entrar improvisada-
mcnte na indagação de dados necessarios a pedido da Cornmissão de 
Legislação Social. 

Do Gov·erno .da União, precisamente, e para isto chamo a atten-
ção ·da Camara, nenhuma rep·artição r espondeu até boje, nem ao 
menos já não quero referir-me criticando o seu descas•o por não 
ter mandado, por s·eus minister.ios, ou por snas repartições ·Compe-
lentes, . procurar informações, que, de modo indirec:to, nos presta-
r iam assim os patrões e operarios, nos ceI1tros fabris e trabalhado-
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rcs - nem siquer das o.fficinas cios Estados recebemos um quadro 
de salarios, uma demonstração das horas de trabalho e das condições 
desse trabalho. 

A Commissão, portanto, entrará, a legislar sem uma só informa-
ção do Governo. 

Se o Sr. Presidente da Republica está interessado em ter leis, 
que não sejam um plagio, méras cópias baseadas em um systema 
mctaphysico, indecente de legislar, é procurar com decencia dar 
as informações que o Congresso solicita ha tantos mezes, das quaes 
está embalde á ·espera, sem receber resposta. 

~r. Presildente, o que se vê é que, sem estes elementos de estu-
do, a 1Commissã.o d·e Legislação Soeial se audzer attender aos 
tlcsejos do Sr. Presidente da Republica, vae trabalhar açodadamen-' 
te. no ar, sem elementos de convicção bastantes que dêem r·espei-
iabilidade, e, sobretudo, dêem ao seu trabalho qualquer caracter 
de seriedade . 

O Sr. Presidente da Republica que comece dando um exemplo: 
uma lei ·decretada ha um anno, comb a do Departamento do Tra-
balho, seja posta em execução, porque posta em execução, vamos 
attender a multiplos problemas, inclusive aquelles a que a Com-
missão de Legislação diffi·cilmente póde attender desde logo, como 
o que se refere aüs patronatos agrícolas, ·de que a lei do Departa-
mento ·do Trabalho, por mim creada, incumbiu o Governo F ederal, 
deixando, portanto, por terra o arg.umento que vem sempre á baila, 
quando se discutem questões operarias de que nós, que as discuti-
mos, estamos fazendo zumbaias, oortezias, rapa-pés e salamaJeques 
aos operarias das cidades .e esquecemos o operaria do campo. 

A esses, que até procuram se fantasi ar de eleitores meus, para 
dizerem que esqueço o meu eleitorado, r ·:-spondo com o nrojecto de 
um anno apenas, aue o Governo ainda não poz em .execução, creando 
o patronato agricola. 

Pon eria r esponder, ainda com o interesse que me têm merecido 
os brasileiros áquelles que diz·em que só trato de extrangeiros; por-
que foi com o maior desinter esse e sacrificios aue protestei contra 
o esbulho dos posseiros do Oéste, por companhia poderosa exfran-
gp,ira. Foi ainda com sa•crificio, lá não digo de minha fama pu-
blica, ata.caido na tribuna parlamentar e nos fornaes, mas quasi, da 
minha propria vida, aue pude me referir ás imperiosas . . deshumanas 
e anti-christãs degollas do Contestado, feitas cüntra patr:lcios 
nossos. 

Ora, Sr . Presidente, quem vem seguindo üma rota dessa natu-
reza, póde perfeitamente r·esponder aos que agora o ·arguem de es-
quecido dos proletarios ruraes e dos bras'i:leiros aue morrem á min-
gua, nos campos, e ~.o desamparo da protecção of.ficial, dizendo que 
oulro não tem sido o seu combate, desde 1912, Qlie foi o inicio 
da sua carreira parlamentar. em favor dps operarios ruraes, dos tra-
balhadores do campo, dos brasil ei!'os abandon ados nos sertõe 0 , no 
hinterland- nacional. 

O mais · interessante é qu '! os qu e nos apontam os operarios l'U-
raes para objecto de campanhas, rriiseraveis, rotos em fome, roídos 
pela maleita, sós e desprotegi.dos, em face dos urbanos mais f~Iius; 
segundo dizem, são os mesmos que · atB hoje governaram, deixando-os 
ao abandono, senão mesmo os perseguindo, varrendo-os de suas pos-
ses, sugando-os pelo fisco, senão desolando-os, lá onde, affrontando 0 
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deserto, cabem sem protecção, sem credito, sem transportes, de sól 
a só~, pela doença que se não combate. E isso por que? Senão, por-
que, ainda não tiveram uma consciencia associativa, para reunidos 
em classes, reclamar em logar de se apresentar como pedintes c-orri-
dos ou objecto da falsa e tardia piedad :o de seus algozes. 

Mas como não ha o desejo de attendel-os, mas o receio de o 
fazer á força, antes que aproveitem o exemplo e se associem, dis-
solvam as associações das cidades para que emmudeçam os primei-
ros que, organizados, puderam reivindicar seus direitos, e assim 
se reuniram os segundos no imital-os. Essa a logica politica, dos po-
líticos que me combatem. . 

Mas, Sr. Presidente, oollocada a questao neste ponto, preciso 
ainda dizer que a Commissão de Legislação Social vae esbarrar, se 
o Sr. Presidente da Republica quer accelerar o seu trabalho, em 
uma impossibilidade de facto creada e gerada, sobretudo, não pelos 
·elementos circumstanciaes a que me referi, d·e falso jo,go politico por 
parte do Poder Executivo, mostrando a pressa que tem na approva-
ção do projecto, ao mesmo tempo c•om a lei iá approvada ha um 
anno; sem executar a lei do De·partamento do Trabalho, mas pela 
falta dos elementos b&sicos das outras informações a que ha pouco 
me referi; vae encontrar-se na seguinte impossibilidade, que qual-
quer legislador republicano, examinando com calma, não deixará 
de levar em ·consideração para o estudo e reflexão sobre os pontos 
do problema, é aquella que surgiu depois da guerra, com o estado 
ue sitio qúasi que exclusivamente para conter, - dizem, os .s·eus 
adeptos - para repellir, digo eu; os seus adversarias - o movimen-
to associativo operado. 

Nós estamos na situação de poucos centros operarias. poderem 
accudir a qualquer appello, a qualquer informação, que lhes solici-
tarmos a respeito da lei. E. se essa solicitação já cahira em um 
meio amorpho e mal org·anizado, em vi::i.s de systematizar o seu 
esforço syndicaJista. foi ainda pertur<bada pela intervencão o:fficial 
e pela f.orça policial. Nós encontramos mais a impossibilidade psy-
chologica :que se nos offere1ce, o elemento que se chama o animus 
dessa rorrente perturbada pelo conflicto que, ·desde ha dias, se vem 
travando entr'e a orientação do novo Gov·erno, sobre o qual tantas 
esperanças depositaram os operarios, e que tão cedo as deixou mallo-
grar . 

Esses elementos necessariamente, naturalm·e·nte, são refractarios 
a qualquer oonvite da nossa na.rte e se manifestarão arredios a qual-
quer contacto com a Commissão que repres·enta, mesmo indirE0~u-
mente, o pensamento official . · 

Desses actos nós havemos de, cêdo, colher os amargos fructos; 
que a semente que foi plantada pela violencia não póde desabroc'ila:f 
i:.m uma arvore que sempre deu car.dos e espinhos, os mais crueis, 
qualquer fructificação aure'Ciave1 . 

De sorte que, Sr . Presidente, a Commissã>o da Camara, o Con-
gre5so. nessa questão, vêm s1' ndo retardados no ·seu trabalho. ora, 
por circumstancias passageiras, ora, por elementos que lhe faltam; 
mas, sempre, nessas circumstancias, como nesses elementos, pelo 
descaso com que o Governo Federal tem tratad•o o problema. 

Não làe dá informação e quanto á pressa que tem, quando a 
r,ommissão se r·eune para tratar, finalmente, de todas essas ques-
tões, recebe uma solicitação do Sr. Presidente da . Republica, de .que 
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deseja um pequeno esp·aço de suspensão nos seus trabalhos, 
afim de que, recebendo os papeis que lhe faltam, da Conferencia da 
Paz, possa então vir a collaborar, informado por esses documentos, 
no trabalho da dita Commissão. Esses papeis da Conferencia da 
Paz, chegaram e, até hoje, o Sr. Presidente da Republica, ainda não 
dirigiu, jrá não digo particularmente aos membros da Commissão, 
mas por mensagen,S ao Congresso, quaesquer palavras no sentido de 
parecer que estava, afinal, iniciando a sua collaboração, 

Ora, que é que tem, no sentido a que me venho referindo, atra-
zado, perturbado, im'.Pedido, difficultado o trabalho dessa Coon-
missão, senão a acção diffusa do Poder Ex·ecutivo Federal, nas in-
tervenções intermittentes que procura ter em favor d<> mesmo no 
seiO da Camara? 

Agora, já que me acho na tribuna, permitta V. Ex. que eu, em 
breve e resumida resposta, considere a nota de Palado, relativa á 
prisão dos operarios e em que se indica a percentagem de 78 o/o de 
extrangeiros entre elles. 

Essa questão, Sr. President~, vem sendo conduzida pelos po-
deres publicos por duas fórmas: a primeira é a de consirderar o 
anarchísmo um derJicto de oroinião; e todo aauelle que o professa, 
todo aquelle que o segue é delinquente larva do. A outra orientação 
do Governo é entender que os operarios brasileiros dispõem e de-
vem dispôr de toda libertdad·e para suas reclamações, o que não 
deve succeder com os opera rios ex.trangeiros. 

Sr. Presidente, deixando o anarchisrno para o fim, vamos enca-
rar essa orientação retrograda, symptoma de uma involução republi-
cana, do Governo actual. · 

Os operarios não se dividem em nacionaes e extrangeiros, cleante 
da Coastituição. A Constituição, no art. 72, deu as s·uas garantias, 
indifferentemente, ao Ôrasikiro e ao extrangeiro residente. 

Extrangeiro residente joá não quero admittir aue seja o que nos 
prÕcura ou o que aqui fica com animo de residir, como em qual-
quer prova de direito commum civil, se daria, para uma declara-
çã.o tegular e legal do domicilio, como suf.ficiente. 

Já nã•o quero senão admittir um criterioo: que o extrangeiro re-
sidente seja, ou o que tem b ens no Brasil, oru o que, não os possuin-
do, seja casado com muher brasileira, ou o aue. sem bens no Brasil 
nem casado com mulher brasileira, ~iqui reside ha mais de dous an-
nos, segundo uma ·lei que reformou a antiga expulsão de extrangei-
ros e que o Supremo Tribunal declarou inconstitucional, porque 
julgou inconstitucionaes essas prisões. 

O Governo teria, portanto, na sua not::i... de declarar que, entre 
esses ·extrangeiros, havia operarios que não eram residentes, lJOr 
nilo tarem mais de dous annos no p•aiz. admittindo que a lei fôsse 
constitucional, o que não é, porque assim foi de'Clara·do pelo Supre-
mo Tribunal Federal. Não o declarou; estamos, pois, em face da 
seguinte hypothese: que todos esses extrangeiros. que eram opera-
rios, tinham residencia, porque o animo de residir está evidenciado 
na circumstancia de havc.rem tomado trabalho no Brasil. 

Mas, mesmo que não a tivessem por mais de dous annos, a lei 
que assim determinou foi declarada inconstitucional; por conse-
guinte, prevalece a Constituição; o residente é o que tem . o animo 
de residir. 
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Ora, Sr. Presidente, em primeiro logar, mesmo admittindo que 
a Constituição seja inconstitucional e que a lei é que seja a C0ns-
tituição, que seja por mais de dous annos a residencia, ou que até 
não haja criterio d e r esidencia, ·que o extrangeiro, desde que se 
torne pernicioso ás instituições nacionaes, póde ser expulso - cri-
terio que tende a predominar - o Governo nada declarou a esse 
respeito sohn· os pr·esos . Mas, admittindo, ao contrario, que o resi-
dente tenha as mesmas garantias do naciona~, eu pergunto ao Go-
verno em que situação fi carão esses seus aictos inconstitucionaes 
contra os operarios, se elles r·ecorrerem ao Supremo Trrbunal e este 
declarar inconstitucionaes semelhantes actos? 

O Governo naturalmente dirá que merece elogio, porque cmu-
priu uma sentença do Supremo Tribunal Federal. 

Mas outro ponto a reclamar exame é o de que a Constituição 
assim d ecretada foi , pela sua época, em r espeito a um estado da 
consciencia brasileira, o fructo da nossa cultura juridica e politica, 
como tambem de largo descortino, no s·entildo do vocabulo politico; 
porque, em uma época em que ,se attrahiam immigrantes extrangeiros 
cm grande massa, para substituirem o braço, que o elemento servil, 
que tinha desorganizado, na contribuição economi ca para engran-
decimento do paiz, em que se subvencionavam immigr antes, em que 
se pagavam agentes para attrahil-os dos seus centros ao nosso meio, 
a Constituição, dando estas gar antias, como que abria as nossas por-
tas. de par em par, p ara que ell 2s pudessem ter entrada no terri-
torio nacional . 

Outro ponto que a Constituiçãú previu com esse excellente des-
·~·ortino, é o de que, se a sua lettra determinasse que ·esses extran-
geiros ficassem mesmo resi1dindo no paiz. diHerenciados dos na-
cionaes, teria estabelecido a obrigação do extrangeiro permanecer 
extran:gei:m e diffkultado a obra de assimilação, que só a confusão 
do sentimento extranho com o sentimento nacional, a sua coHabo-
ração em todos os nossos problemas podia faz er a p ar da obra de 
1lesassimilação physica, por assim dizer, do elemento immigratorio 
aqui existente . • 

Sr. Presidente, accresce outro ponto de notavel coniradi cçã.o, 
que é justamente o mais peccaminoso ·da quesfüo . O Governo acha. 
não que os extrangeiros e stejam urivados das garantias do art. 72 
da Constitnição, e sim os operarios extrangeiros é que se acham 
privados dessas garantias. A prova é que os jornaes desses extran-
geiros operarios são apprehendidos na m esma data em que o Go-
verno mandava que continuassem a circular jornaes allemães que 
aUentavam, elles. pela gua r edacção, senão contr::i a instituição vi-
gente, s·enão contra a id éa do Estado, ela Igre.ia, da Patria, contra a 
soberania nacional, pela conquista e destruição da qua·l, represen-
tada no Brasil sob erano, elles se declaravam todas as vez-es que lhes 
er a possiv·el esc rever seus artigos. · 

Basta ler o Deiztsch Zeitung, de S . Paulo, o Der Uwardelsbote , 
de Santa ·Catharina, e a imprensa a.Uemã do Rio Grande. para se ter 
a convicção de que esse sentimento, esse espirita não se modifico1.i, 
voltarndo aquelles j-ornaes a publicar-se com os mesmos redactores . 

Inda outro ponto di.gno de exame é que os jornaes que mais 
clamar!! pela expulsão, não dos exfrangeiros, mas dos operarios ex-
trangeirqs, são, na Capital da .Republica, em sua maioria pertencen-
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tes a portuguezes . - O Paiz e o Jornal do Commercio, já não quero 
dizer :l Razão, que diverge neste caso. 

Ora. Sr. Presidente, ninguem que leia O Paiz, ninguem que leia 
o Jornal do Commercio, todos os .iornaes de propriedade de extran-
geiros não naturalizaidos, poderá affirmar cruP. elles esteiam, ao con-
trario dos operarias. dentro desta Constituição que o Governo quer 
decretar. P·ois se eliles são extran !(eiras e acham de collaborar em 
nosso program::na politico, tle crificar os actos do Governo, os nos-
sos acontecimentos, analvsar a. excellencia das nossas forças arma-
das e discorrer sobre todos os nossos problemas internos, inherentes 
ao exer cicio da nossa soberania, ·e até sobre os externos, procurando 
c0nfundir, muitas vezes, os interesses de suas colonias, de paizes do 
ultra1m1r com os interesses do Brasil. nas aventuras da politica inter-
nadonal, corno o Governo, então, vem diz er que a sua politica é 
unifornw, querendo que os extrangeiros fi'auem com direitos restri-
ctos quanto ao exerci.cio dos mesmos na esphera. política, dando-nas 
esta exc·e·pção odiosa? 

Quem é que clama, como classe conservadora, ·contra os opera-
rias extrangeiros? Na sua maioria, iá que se falla dentro da cidaide, 
acceihndo o argumento de que todos nós só defend 2mos os opera-
rins da cidade- as classes conservadoras da cidade, principal-
mente fl'l C::iuital da Republica - na sua maioria, são ou não são 
extrangeiros? 

Pegue-s·e uma porcentagem, já que o Palacio do Cattete está 
fcrtil em estatisti.cas, estatisticas por atacado e a varejo - pegue-se 
P,SSe atacadismo, em materia de estatística, e o Palado vae encon-
trar que o commercio do Rio de Janeiro, na sua maioria, é extran-
geiro. quer no atacadismo. quer no retalhismo. 

Quanto ao probléma da carestia da vida, o Governo se entendeu, 
durante a guerra, P.m pleno sitio, com o direito d·e suspender as ga-
rantias da propriedade. que esses extrangeiros desfructavam no exer-
Gicio do seu commercio, porque ·e·ram extrangeiros, e ameaçavam, 
com a a:lta de seus pn'Jducf.os. matar á fome o povo brasileiro, con-
Juzindo-o á situaçã·o de revolta? Nunca. Por que? Porque o art. 72 
garantiu a propriedade, indid'ferentemente, a brasileirns e a extran-
geiros residentes. 

Ora, Sr. Presidente, nrovado que, quanto ao direito de pensar 
1' de criticar na nossa vida interna, quanto ao direito de desfructar 
J.as garantias do art. 72 da Constituição, os nossos governos, unifor-
memente, têm admittido o direito do extrangeiro residente no Bra-
'.dl na vida interna tomarem parte, havendo mesmo, p ela nossa Com;-
lituição, limitações expr«~ssas, que lo!!o demonstram que o extran-
geiro póde e deve e ha de sempre collaborar na nossa propria vida 
política, o Governo, traçando presentemente esta orbita, está revol-
fantemente mostrando ao operaria que aqui só se tem em conta o 
extrangeiro como pernicioso quando elle é operaria, ou quando não 
é operario. 

O SR. ToRQUATo MoREÍRA - Não é bem isso. Operaria ou não, 
desde que . é agitador, anarchista, é uma ameaça á ordem. E' pre-
ciso fazer a distincção. 

O Sn. MAURICIO DE LACERDA - Chego lá. Ha duas fórmas de 
entender o assumpto. Ou o extrangeiro residente tem ou não direito 
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ou garantias. Se não tem garantias, o extrangeiro residente capita-
lista, parece nã·o pódP. continuar. com os seus jornaes, a criticar as 
autoridades da Republica, não póde continuar a intervir na vida da 
Republica. Se continúa a intervir ou ·póde continuar a fazel-o, é em 
virtl]lde dessas garantias da Constituição, e, assim, o Governo ahi 
recúa, para só ver extrangeiros ,nos meios operarias que têm jot·-
naes, que criticam a autoridade, estabelecendo. desta sorte, uma li-
nha de exeepção, no seu proceder, digna do maior e mais vehernente 
protesto. 

Quanto a se dizer que o Governo reprime extrangeiros, não é 
J)Orque seiam ·extrangeiros, mas porque são operarias . A qualidade 
de operaria é um delicto. a de extrangeiro uma aggravante, tanto 
il:ssim que o Governo prendeu operarias brasileiros e extrangeiros. 
f.ontra os extran.1r.t'-iros elle tem a e.xnulsão: contra os nacionaes tem 
neior que a expulsão, porque é a liberdade fóra dos nossos muros, 
tem o car~ere. n processo. a cadeia e a censura policial . De modo 
nn P. o :nadonaJl fi~a. pela interpretação do Gov-erno, em situação in-
ferior :í do proPrio PxtranP.:·eiro. Quanto a pretender o Governo ex-
pulsar esses extrangeiros, é inutil sua pressa na approvação deste 
proj?do. 
· . E' sabido que o Supremo Tribunal clerrooou e derrubará todas 
as medidas em tal sentido, quanto a residentes; o Governo sómente 
noderi't obh~r do Congre.sso, i:<>so mesmo ad ref·erendmn da judica-
tura federal em sua applicação, urn a l ei sobre "indeseiaveis"; des-
tes. poderá . talvez. vedar a entrada, porque lhe será dado sophismar 
;i Constituição a seu respeito; nías, Oll!anto a expulsar. desenraizar, 
arra11cú do territorio nacional os extrang-eiros residentes, seja por 
que rl elirto fôr. o Governo ni'ío o poderá fazer. 

F. não o poderá fazer pelo .seP.:uinte: rnpponha V . Ex., Sr. · Pre-
si·dentes, que, em loi:rar de anrtrchistas, fôsse.m extrangeiros monar-
chistas, e, como bons monarchist:Js . cruasi todos capitalistas. O Go-
verno, crue apenas vi.sa os op er arias nara a sua repressão, conside-
raria deli cto ·o fado de serem mon::i.rchistas esses extrangeiros? Não: 
seria o uso d::i. liberdade de opinião. Quando 'lS poderia renrimir? 
Onando extt~riorizass 0m su:J oninião pm procPder ou em actos cri-
minosos, uolicialm ente uassiveis de tal repressão . 

Pois bem, se pi:en desse, ahi. esses extrangeiros resident?s. estou 
certo de que a ne·nhum exuulsaria. allegando mlP. 0 stava inhibido de 
o fazer ante as garantias do art. 72 da Constituição. 

Em se tratando de ope.rarios, entretanto, e só porque pensam 
contra a ordem de cousas do momento, e porque o escrevem e o 
dizem - como é de seu pleno direito - o Governo os surprehende, 
no delicto de. pensar, porque escrever é uma fórma .de externar o 
p ensamento. faHar é innfl outra. e dizer que, fóra da palavra. es-
crioh ou failaida, o individuo PS tá pensando e tem liberdade rle pen-
sar, e. positivamente um deboche a toda a scieucia psycholo·gica ... 

Dest'arte o aue o Governo reprime, no jornal e n ~ tribuna. é º> pen .~ame.nto humano. nois qu 0
, sem os meios de se transm.ittir, elle _ 

poderia viver. quando muito. uma vida toda interior, de fôro inti-
mo. no consciente e até no sub-consciente, e, ahi, o poder publico, 
m1'smo ·que auizesse iillervir, não o conse.isuiria, porqu~ se trata da 
impalpavel, do imponderavel. 

Accentuados es>ses pontos de contra<dicção, que aos meios ope-
rarias desde logo não escapam, que elles mui justamente notam, 
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como flagrante injustiça dos tempos, vou abordar o caso do anar-
chismo. 

Suppo1ihaimos que o Governo se encontra em face de operarios, 
extrangeiros ou bra:silei:ros, anarchistas, e de anarchistas, brasi~eiros 
0u extrangeiros, não operarios. 

Deante do primeiro .grupo, não lhe é licito declarar que se trata 
ue agitadores profissionaes ; quando muito, poderá dizer que se 
desviam os operarios do seu recto caminho, que um grupo de obrei-
ros, nacionaes ou não, por es.sa doutrina contaminados - vamos 
mnpregar a linguagem official - profes·sa a cartilha anarchista, 
pensa de accôrdo com ella. ' 

Que lhe compete? Processal-os poPqu e assim pensam? Ninguem 
respond'erá pela affirmativa: poderá se entenéLer que são elementos 
perniciosos, mas o certo é qtie trabalham, que têm profi.ssão conhe-
cicla, muitos são casa1dO's no Brastl, têm filhos brasileiros . Não pos-
suem a propriedade? Má fortuna lhes foi isso na .. vida ... 

E' incontestavel , poré-111, que o Governo, se encontrou e se está 
encontrand·o em face, não só d e operarios extrangeiros que têm essa 
crença, como de operarios brasileiros que ígualmente a têm. Se 
os prende por essa circumstancia. e se aos extrangeiros expulsa, ao:s 
uacil)JJa es não poderá expulsar. Que reserva, então, a estes, que são 
brasil.eiras? Ou terá de declarar que para estes cousa nenhuma, ou 
de cahir na confissão de que o delicto medieval de opinião foi res -
taurado, pro·cessando os operarios brasiJ.eirO's por manterem a idéa 
anarchista, ao mesmo passo que expulsa os extrangeiros, por igual 
motivo. 

O acto do Governo, portanto, não offende unicamente os extran-
gdros, não é caso de um jacobinismo de ultima hora. Os proprios 
br~si}~iros, que qu eiram ser, e muitos o são, adeptos dessa crença, 
o;:)l]nao ou seita, não o poderão, porque o Governo os perseguirá, 
exactamente como s~ nrocedia em relação aos abolicionistas, quando 
atacavam a propriedade ser-·il e outros sustentavam que isso equiva-
lia a atacar a organização economica brasileira; ou com os republi-
canos. quando punl,atn em duvida as virtudes do throno e as vanta-
gens do terceiro rein ado; é o que se está fazendo com os individuas 
que, no mom ento da grande transformação social, collocados numa 
~ ituação extrema. onde .sómente chega a voz elas reivindicações, con-
fessam oue a admiram e nella acreditam, por ser a que se lhes afi-
gura justa. '-

Vamos, agora, deixar d ·~ parte os operarios, extrangeiros ou brn-
~ileiros, vamos encarar o caso puramente dos anarchistas, nacio-
naes ou não. 

Quanto aos anarchistas extrangeiros, diz-se que silo agitadores 
profissionaes, e que, se estão descontentes com esta patria, que se 
vão para a sua, e lá promovam as perturbações costumeiras. 

Pois bem, ou o Governo pe.cJe ao Congresso uma reforma do 
Codigo Penaíl, para consider ar o anarchismo um clelicto, ou, sem 
2ssa e sem a reforma da Constituição, não póde deter, encarcerar ou 
expulsai' ninguem. 

Allegar que é anarchista, não basta. 
Sr. Presidente, precisamos estudar como o anarchismo se tor· 

nou um crimf., na Europa. · 
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A principio, surgiram ·as explanaçõ'es doutriNarias e a susten-

tação de idéas, ' a defesa de princípios, alarmaram-se as monarchias 
i:eaccionarias, principalmente a austríaca, depois de varios attenta-
clos, com o que chamaram de anarchismo, cnnfundindo de assenta-
da o anarchismo theorico com o denominado praticante, isto é, 
como daquelles que lançam mão do terrorismo; como delle podem 
lançar mão os republicanos ou os anarchistas todos os outros partí-
J.os, para m ethodo de acção, ha anarchistas que ehtendem que em 
logar da propaganda, devem lançar mão do ferrorismo. 

Foi ahi que os legisladores europeus, considerando a fórrna nova 
e especificada desse delicto, entenderam que o anarchismo era já 
uor si urna doutrina perigosa pelos seus processos, tinham um feitio 
ele propaganda violento, provocação permanente e continuada dos 
J.elictos de que o terrorismo era autor passivo, secundado ou ma-
terial. Foi, então, que por convenções internacionaes e por modifi-
cações nas lús internas, estes paizes alteraram o instituto da provo-
cação p enal, entendendo que só num caso era punível sem a exte-
riorização em factos criminosos e este caso era o do anarchismo, 
lJOrque . a sua propria existencia, m·2thodo de vida e processo de 
propaganda, eram pela execução e · pe.la fórma, um organismo 
inteiro de provocações constantes, continuadas e permanentes. En-
tre nós rege a materia o systema do nosso Codigo Penal: a provo-
cação só é punível quando o provocado por factos ou por actos com . 
relação directa a semelhante provocação, exterioriza ou materializa 
em crime e intenção que lhe foi despertada pela palavra ou propa-
ganda d0 provocador. 

Entre nós, Sr. Presidente, como o outro dia me referia um jor-
nalista com as mesmas palavras de Paiva Manique, queremos con-
demnar aqui esta dou.trina como na Europa, na Península Iberica, 
em Portugal; esse illustre precursor dos doutrinarios e dos homens 
de governo de agora classificava os maçons, os pedreiros livres, os 
revolucionados da idéa franceza. 

Sr. Presidente, chegado a este ponto do meu discurso, devo, 
antes de deixar a tribuna, declarar que s·e o Governo quizesse tomar 
uma attitude reaccionaria, reformando a Constituição para alterar 
o capitulo em que está conüdo o art. 72 em todos os seus 34 para-
graphos, relativos ás garantias de direitos, se o Governo alterasse a 
nossa organização penal .francamente p ara considerar o anarchismo 
um delicto, estaria então confessando de publico ou a indispensabi-
lidade de semelhante orientação ao bem do Brasil e á existencia ou 
então o car acter novo que tomava a nossa evolução para traz, numa 
marcha de verdaeiro carangueijo, em materia de conquistas políticas 
quanto á liberdade de opinião, e a liberdade de pronunciar ou ·ex~ 
Len1ar o pens::\mento. 

Mas, Sr. Presidente, o Governo nã.o se aventura a uma refórma 
de~sa ordem. 

A consciencia ,republicana do Brasil ainda tem os seus soldados 
vigilantes. Não de mim, que serei talvez um suspeito aos seus ouvi-
dos, partirão protestos. Estou certo de que uma democracia funda-
da na liberdade do pensamento como foi a nossa, não poderia, sem 
mentir aos fundamentos com que alcançou a sua obra através do 
tempo, pr.ofessar semelhante doutrina, suffragar semelhante pro-
jecto, acompanhar semelhante politica. 
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O Sr. Presidente da Republica tem .em sua discussão, no Con-

gresso, um projecto reacdonario. Diz-se que é uma lei de defésa 
social. Basta e~aminal-o e perguntar, se nas e·ntradas ·em nossos por-
tos, a autoridade publica V·ae applicar essa lei aos passageiros, in-
d-ifferente.mente, de todas as classes dos vapores, para logo se ver 
que essa lei é destinada quasi que exclusivamente á 3ª classe, a dos 
humildes, a dos proletarios, a dos immigrantes. O que se pretende, 
na execução dessa lei, tanto que se pede não seja ella detalhada, é 
deixar tudo ao ar bitrio e pi'·epotenda do Governo; o que elle quer 
é impedir a entrada dos indesejaveis, impedir o desembarque da 
vasa européa. Essa vasa européa é composta de homens doentes, 
mutiládos da guerra e anar·chista:s; isto é, prof.essa-se a eugenia para 
não deixar desembarcar homens doentes, mutilados e anarchistas 
·- porque acho que .o Governo os .está equiparando aos loucos -
mas vota-se uma reforma do Codi1go Civil, para permittir o casa-
mento entre consanguíneos muito proximos, sem se ter em attenção 
o protesto da propria Sociedade Eugenica de S . . Paulo. 

Mas o Governo p~de essa lei para executal-a na Capital da Re-
publica. Se elle a pretender ex•ecutar nos Estados, in\ se limitar aos 
portos, onde a policia federal se póde exercer. Mas, nas fronteiras 
abertas que temos, como a de.fenderá o Gov·erno? Dir-se-ha que pe-
ios funccionarios das aduanas e pelas policias marítimas, dos por-
tos . Mas esta policia é inslllfficiente para conter os contrabandos, 
para conter os méros casos policiaes, os casos de delicio communs. 
Pelos empregados das aduanas? Mas .esses são insufficientes para 
conter o contrabando, que é uma instituição fronteiriça por excel-
Jcncia e brasileirn. por índole . · 

Dir-se-ha que o Governo vae crear um grande serviço para esse 
fim. Ahi é que está o busílis. Mais empregados publicos, mais func-
cionarios federaes, mais gente para concorrer ao Thesouro, com 
a disputa do augmento do deficit, no sentido da d·esmoralização das 
nossas finanças publicas . 

Terminando, · quero assignalar que, quando semelhante lei seja 
votada, quando o Governo a queira cumprir, vamos mentir com o 
chamar os operarios extrangeiros anarchistas, inimigos do Brasil e 
expulsal-os com o impe1dir a entrada de anarchistas operarios que 
aqui venham trabalhar, com o verificar qual a opinião, qual a dou-
trina politic-a do immigrante, vamos mentir, dizia, a toda a nossa 
tradição e culltura amerkanas . O que vamos fazer é restabelecer, 
pois, na immigração, um traJfego de machina animada para o tm-
balho. O immigrante póde vir, deve vir, nós lhe pedimos que ve· 
;:iha; mas venha com o seu braço, a sua carcassa apenas, para o es-
forço material do trabalho. Não pó de vir com a sua alma, com a 
sua consciencia, com o seu pensamento p·ara o Brasil; porque, ou 
àeixa lá as suas convicções, ou não entra nos nossos portos. · 

E' simplesmente transfigurar o escravo negro nesse servo 
branco, de que importamos apenas a carcassa animal, para poder 
bastar ás nossas necessidades economicas; e os impedimos de en-
trar, se, dentro dessa carcassa, vem um raio luminoso da inteHigen-
cia humana, ardendo em princípios novos, no amor á liberdade, um 
sentimento de um direito novo (Muito bem; muito bem. O orador é 
cumpri1ne11tado.) 

--~ 
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SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO 

O Sr. J1osé L.obo ( •) __, Sr. Presidente, na brilhante defesa da 
Commissão de Legislação Social, f.eita em sessão de 15 do corrente, 
pelo illustre e nobre representante do Estado do Rio, Sr. Mauricio 
ile Lacerda, ha uma passagem que reclama de minha parte ligeira 
reotifi.cação. 

Diz o nobre Deputado, referindo-se ao Poder Executivo: 

"Não lhes dá informação e, quanto á pressa que tem, 
quando a Commissão se reune para tratar, finalmente, de 
todas essas questões, recebe uma soHcitação do Sr. Presi-
dente da Republica, de que de.seja . um pequeno espaço de 
suspensão nos seus tra:ba1lhos, afim de que, 'recebendo os 
papeis que lhe faltam, da Conferencia da P.az., possa então 
vir a collaborar, informado por esses documentos, no tra-
balho da dita Commissão. Esses pa1;)eis da Cdnferencia da 
Paz, chegaram e, até hoje, o Sr. Presidente da Republica, 
ainda não dirigiu, já não digo particularmente aos mem-
bros da Commissão, mas por mensagens ao Congresso, 
quaesquer palavras no sentido de parecer que estava, afinal 
iniciando a sua colla:boração, " ' 

Ha um ·manif.esto equivoco do nobre Di;putado fluminense. 
Fui eu o representante da Commissão de Legislação Social, que 

conferenciou com o Sr. Presidente da Republica logo após a sua 
posse, no tocante á marcha dos trabail.hos dessa Commissão, expondo 
a S. Ex., quanto havia sido feito .e inquirindo do pensamento do Em-
baixador do Brasil, na Conferencia ·da Paz, e do Presidente da Repu-
blica. Fui lambem quem · na qualidade de Presidente da Com-
missão, transmittiu a esta, em sessão. convocada ·especialmente para 
tal fim, o pensamento do 'Governo ela Republica. 

Em assumpto dessa natureza, que envolve a responsabilidade 
minha e de terceiros, costumo sempre rodear-me de -cautelas que 
salvaguardem, no presente e no futuro, essa mesma responsabilidade. 
Maiores, entretanto, são o.s meus cuidados, quando em jogo a de 
homens poliHcos, como sejam os representantes da Nação, o Chefe 
:io Poder Exe.cutivo. 

E, assim, concluida que foi a c0nferencia que tive com o pri-
meiro magistrado elo paiz, ainda em uma das salas dp PaJacio do 
Cattete, contigua á dos despachos, tomei l).Ota, por escripto, das pa-
~avras de S. Ex. , com attinencia ao pensamento elo Governo sobre 
assumpto de tão alta relevancia. Em chegando ao meu escriptorio, 
r edigi, de proprio punho, a communicação que eu deveria fazer, no 
dia seguinte, ~m reunião da Commissão de Legislação Social. 

Essa comrnunicação escripta foi por mim lida em reumao, 
transcripta, na integra, na acta dos trabalhos da mesma Commissão, 
publicada na edição d'A Noite desse mesmo dia e reproduzida nos 
jornaes matutinos do dia seguinte. 

( •) Não toi ;l'evisto pelo orador. . ·-- ..•. ~ .. ... ( 
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O que disse o Sr. Presidente da Repll!blica e consta dessa com-

municação é o seguinte: - ·- ·- i 

"Pensa o Sr. Presidente da Republica que o Brasil deve 
se desobrigar sem delongas, do compromisso internacional 
assum1do na Conferencia da Paz, quanto á questão do tra-
ballho e legislar de accôrdo com as conclusões votadas pefa 
Gommissão Internacional de Trabalho e approvadas pela 

Conferencia da Paz, adoptando regimen legal de trabalho 
que c0nsagre as aspirações justas do trabalhador e ao mes-
mo tempo ampare os legitimas interesses do capital e da 
sociedade. 

Offerecendo· um exemplar da acta da reumao desta 
Commissão, em que foi feita a distribuição das materias 
pelos diversos Relatores, expuz o methodo a:doptado pela 
maioria da Commissão para estudo do . problema e sua so-
lução legislativa. 

Concordando com as vantagens de tal . methodo, pela 
divisão do trabalho no estudo rlas questões, ponderou, en-
tretanto, o Sr. Presidente da Reptrblica, que, . estudados 
pela Commissão os relatorios parciaes e suas respectivas 
conclusõe<S, seria de toda conveniencia consignar o resul-
tado obtido em um projecto unico, elaborado de accôrclo 
com o vencido, pois só por essa fórma a coordenação das 
1déas vencedoras no seio da Commissão poderia ser feita, 
obedecendo ao systema que deve presidir e inspirar obras 
de natureza daquella que está confiada a esta Commissão. 

Declarou por fim o Sr. Presidente da Republica que 
tinha conseguido valiosos subsídios sobre a questão do tra-
balho, mas que o volume em que se acham taes sul;>.sidios 
só aqui chega dentro de 20 dias mais ou menos." 

Verifica-se, portanto, Sr. Presidente, o manifesto equivoco do 
!10bre Deputado pelo Estado do Rio . E, tendo sidq eu o intermedia-
rio dessa conferencia e do seu resultado, estou visivelmente forçado 
a intervir para ·desfazer o engano. 

Nenhuma solicitação ou suggestão do Sr. P r esidente da Repu-
blica houve, então, para que a Commissão de Legislação Social de-
morasse os seus trabailhos. Ao contrario: das palavras de S. Ex., se 
deduz cousa differente: · 

"Pensa o Sr. Presidente da Republica que o Brasil deve 
se desobrigar, sem delongas, do compromisso internacional 
assumido na Conferencia da Paz quanto á questão do tra-
balho e legislar de a:ccôrdo com as conclusões votadas pela 
Commissão Internacional de Trabalho e approvadas pela 
mesma Conferencia. " 

Isto, quanto á suggestão ou pedido de demóra. Quanto á coJla-
J.Joração do Sr . Presidente da Republica, indicado o pensamento .do 
Governo, em linhas geraes, e dentro dos compromissos internacio-
naes da Conferencia da Paz, essa collaboração não poderia, cabal-
mente, ter inicio, .sem offensa aos melindres . da Camara ·e da sua 
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<.:ommissão, senão depois de elaborado pela Commissão e a,presen-
làdo á Carnara o projecto respectivo; porque só então se poderia ve-
rificar a necessidade de ampliação, restricção, modificação ou escla-
recimento nas providencias consignadas no projecto. 

Por fim, Sr. Presidente, os motivos que tên;t demorado a con-
dusão do proj-eicto a ser apresentado pela Commissão de Legislação 
Social foram briJhantemente expostos e justificado::; pelo honrado 
Deputado Sr. Mauricio de Lacenda. 

Não se trata de copiar legisJação extrangeira em materia de 
trabalho, mas de legislar para o Brasil, de applicar á nossa situa-
ção as conclusões da Conferencia da Paz; e, para isso, como bem 
.assignala o nobre Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, s·~ ria 
indispensavel a verificação da situação actual do trabalho, do capi-
l.a'i e do custo da vida, que são, em linhas g craes, os elementos apon-
tados nas suggestões feitas pela Conferencia da Paz para as refor-
mas em todo o mundo. E a situação actual e:ffectiva, real, do traba-
lho, do capital e das condições de vida no Brasil, depende de dados 
1cstatisticos, informações da mesma natureza, estUJdos que demandam 
~ambem consu[ltas sobre materias de facto, sendo certo que a Com-
missão de Legislação Social só de dous Estados recebeu os infor-
mes e estes mesmos mui restrictos e limitados. 

Intermediaria, iá o disse e repito, entre a Commissão de Legis-
lação Social e S. Ex. o Sr. Presidente da Republica, naquella con-
ferencia, senti de meu dever trazer estas ligeiras r.ectificações, des-
fazendo o equivoco do nobre De·putado pelo Estado do Rio de Ja-
neiro. . 

O SR. MAuRrcrn DE LACERDA - Muito obrigado pela attenção. 
O. SR. JosÉ LoBo - Era o que me cumpria dizer. (Muito bem; 

nrnito bem. ) 

SESSÃ{) DE 16 DE OUTUBRO DE 1919 

O S·r. José Lob4" - Sr. Presidente, a noticia dos trabalhos ef-
íectuados pela Commissão de Legis'lação Sociall, na sessão de 13 do 
corrente, dada pelos jornaes "O Paiz" e "A Razão'', encerra - em 
uma das suas part ~ s - critica injusta á maioria daquella Comm1s-
são, nella , incluido especialmente o Deputado paulista que a preside, 
além de conclusões desautorizadas pelo Tratado de Paz que ellas -
-entretanto - indicam como seu fundamento . Sou por isso forçado 
a occupar esta tribuna afim de desfazer a injustiça de · que fômos vi-
c tirnas, restituindo ao mesmo tempo aos factos em questão o aspecto 

··e os fundamentos que elles na r ealidade têm. 
A parte da noticia de "O Paiz", a que me refiro, está concebida 

nos termos seguint.es: {lê) 
"Foi vencido o Sr'. Penafiel pelo voto de Minerva do Deputado 

.• los·é Lobo, 4 contra 4 votos, quanto ao seu alvitre de extender aos 
obreiros que trabalham em seu domicilio os bene:ficios de. protecção 
e segurança pelos demais dbreiros já akançados . 

Ant es do Sr. José Lobo dar o voto. o Sr . Penafiel disse: "Sem 
·q uerer influir no voto de consdencia, do illustre Deputado paulista 
·que · preside nossos trabalhos, lembro que, pela !hese que me foi dis-
i ribuida, d ~ accôrdo com um dos itens da Conferencia da Paz, :? 



questão. da indu.stria em domicilio está subordinada, á . conclusão r.e-
forente á hy;giene e segurança do traibalho, e não á these. do salario 
minimo! O voto d.o Presidente da Gommissão de Legislação . Social' 
tlo Brasil "Jura" e destróe assim o compromisso assumido pela nos-
sa Patr.ia, e já preestabelecido pelos Embaixadores brasileiros, com 
a . sua assignatur:a ao Tratado de Paz. Foi para traçar nossas idéas 
de accôrdo c;om taes conclusões que o Pr-e·sidente Sr. José Lobo os , 
havia reunido, distribuindo a elle relator - o trabalho e~ domicilio 
- agora ex.c1uido com o voto de Minerva, por quem fôra justamente 
dos primeiros a p,ôr a materia na tela da discussão, como as. 
sumpto obrigatorio e d.e caracter urgente. " 

Sou assim accusado, Sr. Presid~nte d.e - em o meu chamado 
voto de Minerva - e na companhia dos Srs. Andrade Bezerra, Au-
gusto de Lima, José Maria Tourinho e Dorvail Porto: a) furar e des-
truir o compromisso assumido pela nossa Patria, mediante a as-
s.ignafura de nossos Embaixadores no. 'Tra.tado de Paz; b) privar o 
trabalho industriai} executado em domicilio dos benef.icios e pro~ 
tecção, já alcançad.os. pelos demais 0.breiros; e) exoeluir das cogita-
~:ões legislativas o trabalho industrial em ·domiciiJ.io, ju.stamente eu 
l!Ue fôra dos primeiros a pôr a materia na télà da discussão, como· 
assumpto obrigatório e de caracter urgente. 

Não procede, Sr. Presidente, a censwra, como v:ou demonstrar, 
tomand'o-a em considernção em cada uma das suas partes, não só . 
1rnlo muito que vaJe no meu e no conceito de toda a Commissão o 
iifüstre companheiPo de ttabalh0, Dr . Carlos Penafiel;. a cuja autoria· 
é ella attril?uida, como em homenagem áos orgãos de imprensa qu·e· 
a transmittiram ao p.l'lbilico . 

Não me. prevalecerei, Sr . Presidente, da circumstancia do Tra-
tado cfe Paz, nó focante á orgánização legal e internacional do t ra-
halho, consignar méras affirmaçõe.s de principios, com accentuada 
generaHdade ... 

O SR. MAURICIO DE LA.CERDA - Muito vagos. 
. O SR. JosÉ Lo130 - . .. e, mesmo de; quail1do desc·e ás especifi-
ficações de principios, medi-das e providencias, faze•l-o sem cara cter 
de obrigatoriedade, como simples suggestõ.es em fa.vqr de sua adop-
ção. p0r parte das nações onde essas providenc:ias e principios 
ainda não tenham sido applicados. 

Tomarei a parte do Trata-do de Paz r elativa á organização -do 
lraba'lho, lealmente, com o sentimento de probidade que devem ter 
tonas as nações, em materfa dessa natureza, me.smo quando presas 
apenas por compromissos mais de ordem moral -do que sujeitos á 
:rnucção juridica. 

No Tratado -de .Paz, na parte relativa á organização -do traba-
lho, que é a parte XIII, 1quer nas considerações geraes com que 
fund amenta a cl'eaçã0 d,e um OI'ganismo permanente pal'ff a I"egula-
mctnação intenwci-onal do trabalho (pagina 222 ·e 223 do avulso 
con tendo o Tratado de Paz, e -distribuído pela Camara), quer em 
qualquer -das nove concl'usões destacadas pela Confereffcia (pag. 236' 
e 237 d ó mencionado avulsos)' e por ella aponta-das como metho-
dos ou princípios de importancia particular e urgente, não h a ' uma 
st'1 palavra sobre o tralbalho industrial em domicilio, e menos ainda 
q :wlquer C©Hse'lho- ou conclusão - ·ohrigand·o - nessa materia e-
nesse particular, as Altas Partes Contractantes, signataria.s do Tra -
ta clo de.Paz . · · 



Em as considera§'.õ-=s .fllilu1amenta.es ap,resentaefas elilll:. 2? e. 3º lo. 
gare'S (pag. 222 do avulsa), . o Tratado .. a,ss1gnal-a. a existencia de . 
co.ndições de ti;aballrn que· põe eni. perigo . a paz e , a harmo.nia uni-
versal, .e decla.ra textualmente: "q:ue é urg~nte melh©rar essas con-
dições .: por exempla 1w que diz: respeitQ á regulamen•taçã0 d.as ho-
ras d<e trabalho, fixação·· da duração maxim,a d0 dia e .da semana de 
trabalho, recrutamento da mão de oo.ra, lUJieta contra a. falta i!il.vo-
luntaria de trabalho, á . gf(ran.tia. de um salario qUJie asseg_ure condi-
ções convenientes . de existencia, á protecção do trabalhador contra 
as molestias . communs ou profissionaes e . os accidentes resultai~t ~ s 
tlo. trabalho, á protecção . das crianças,. dos adolescentes . e das. mulhe-
res, ás pens.ões de. velhice e invalidez, á defesa dos . interesses dos 
trabalhadores occupados no extrangt:)iro, á a.ffirmação do principio 
da liberdade syndical,, á organ·ização, do. ensino profissioaal e , te-
chnioo, e outras medidas analogas. " 

Verifica-se assim, Sr . Presidentre, pe.J.a · c.itação: féirta na integra 
dos consid.erand'a ins.crip.tos no T.ratado, com,o fumdamentaes para 
uma organização equifativa e justa do trabalho e da cili:scriminaç·ão 
das mate.rias, medidas e pi:ovidernúas aconselhadas pelas Altas P.ar-
tcs Contractantes, que não se ·encontra ahi menção alguma. sobre o· 
tral>alh0 incliustria1 em domicilio, e que as unicas referencias que ha 
sobre mate.ria que se relaciona ;com a :dü.stribuida -á alta competen-
cia do Sr. P ·enafiel é a que consta das pa>lavras "pr.otecção ao trac 
babh:ad-oa' cont'I'a as molestia.,s cor,rnnuns ou PI'Ofissionaes . e. contra · os 
ilcc,id-e-'ltes resultantes do trabalho", e "pensão da velhice e da inva-
iidez" e que constituem assumpto dé hygiene. e de segui:ança do tra-
JJalho, stitb.o·rd:i®ado á pro1ee.ção· legal· do trabalho .· em g.eFa'l. 

O SR : CARLOS PENAFIEL - V, Ex. rct.á licença para um apa\l"te? 
Quando V. Ex. distri'bliiu as .. theses, cl!istr.i.JJ.Ju.iu a mim tambem a do 
trabalho em ·domicilio, ·dedarandoi que disttibuia de accôrdo com os 
artigos · e conclusões do Tratado da Paz. 

O Sil .. JOsÉ LoBo - De aceôrdo. 
O SR. CARLOS PENAFIEL - V. Ex. poderá dizer que as dedara-

ções daquella occasiã-0 não estão de· acoôrdo ·com o. que agora regis-
tra .o. Tratado·. 

O SR . JosÉ LoB0 - São as mesmas em todos os seus termos . 
Ch€gàrei lá; responderei ao aparte. ·do nobre Deputado . 

· Se passarmos dos consi-deranda fundame.ntaes, assim citados, 
para os princípios ou c©n:clusões consignadas pelo Tratado, e que 
formam o seu art. 427 (pags . 236 e 237 do avulso), verificaremos 
tambem ·que nenhuma. menção se faz ao trabalho industrial em do-
micilio, ou mesmo sabre a maioria propriamente de hygiene e se-
gurança do trabalho, pois a primeira: conclusão aiffirma que o tra-
balho !l'âo d e.ue s•er constd.erado simples mercadoria ou artigo de 
commercio; a • seguITTda estabelece o direito de associação, tanto dos 
ozrerarios como d<i>s patrões, para todos os fins não contrarias á lei; 
a terceira consigna pagamento de salario que ass.egura ao trabalhadror 
nível canben·i>ente d-e vida, de accôrdo com o tempo e com o paiz: a 
qua'l'ta versa sob11e o dia de 8 horas ou semQila de 48; a quinta ado-
pt.1 o repous0 liebd<omadia'I'Ío de 24 horas no mínimo, comprehenden-
do os domingos, sempre que fôr passive]; a sexta institue a suppres-
são do trabalho das crianças. e a limitação do trabalho dos adolesc·en.-
tes de ambos os sexos, de modo a lhes permittír a educação e lhes 
assegurar o desenvolvimento physico; a setima, consagra salario 
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igual, sem distincção de sexo, para trabalho de igual valor; a oitava 
firma que as lei,s.. d1e .cada paiz, regulando as condições do trabalho, 
deverão assegurar um tratamento economico equitativo a todos os 
operarios, nelle legalmente residentes; e a nona, finalmente, diz ·que 
cada Estado deverá organizar um serviço de inspecção, que compre-
henda as mulheres, afim de gamntir a. applicação das leis e regula-
mentos de protecção aos operarios. 

Conclue-se, portanto, á vista do exposto, e de accôrdo com os 
expressos termos do Tratado de Paz, que o voto do Presidente da 
Comnüssão de Legislação Social e :dos seus quatro companheiros aci-
ma nomeados, .não violou, nem podia violar, o Tratado de Paz e me-
nos ainda, para usar dos proprios termos da noticia, furar e ·des-
lnür os .compromissos internacionaes assumidos por nossa Patria 
por meio de seus Embaixadores á Conferencia da Paz. 

Tomo agora em considera9ão o aparte do meu illustre compa-
nheir0 de trabalhos de Commissão. 

Na verdade, quer as conclusões do Tratado de Paz votadas p ela 
Conferencia do Trabalho em Paris, e transmittidas por t elegramma, 
a pedido meu, pelo nosso Embaixador, Sr. Epitacio Pessoa, e quer 
as considerações de caracter fundamental que a precederam no pro-
p rio tratado, não encerram, não contêm uma determinação especial, 
expressa, sobre o trabalho industrial em domicilio, nem mesmo so-
bre hygiene e segurança do trabalho em gera'l. 

O SR . CARLOS PENAFIEL - Por que, então, V. Ex. me entregou 
rsta parte atada áquella these? 

O SR . J osÉ LoBo - Explicarei a V. Ex. . 
Tínhamos de pôr o nosso trabalho de accôrdo com as conclusões 

da Conferencia da Paz . Não quer isso dizer, porém, que ficassemos 
obrigados a só ter em vista as conclusões delle. 

O SR. CARLOS PENAFIEL - Todos sabemos disso. 
O SR . ANDRADE BEZERRA ...,..-- E ha uma disposição expressa no 

Tratado d e Paz que justifica esse procedimento do Presidente da 
Commissão. 

O SR. JosÉ LoBo - Depois, Sr . Presidente, cabendo-me na qua-
lidade de humilde Presidente da Commissão de Legislação Social 
organizar e methodizar o programma do nosso trabalho eu não po-
deria, em condição a'lguma, ao coigitar da protecção legal do .traba-
iho em geral, es·quecer a hygiene e a segurança ·do trabalho, que 
constituem materia de Uma importancia substancial e permanente 
na organização ·effectiva do tra!balho legal . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sendo que o trabalho em domi-
cilio é ô que mais .carece da protecção da lei. 

O .SR. J osÉ LoBo - Assim, Sr. Presidente, ao tratar dessa or.ga-
nização f.iz, como !fazem as p eswas prudentes que não perlus-
Lram ha muito tempo o caminho da le.gislação social; recorri aos 
mestres, aos tratadistas e'f;peciaes da materia, áquelles que tinham 
começado a dirigir a elaboração, de leis nesse sentido, e encontrei 
nelles affirmações .de~sa necessidade substancial e permanente de 
se con signarem nas leis· da organização do trabalho medidas decor-
rentes el a h}'lgiene e segurança, e encontrei mais nos esp ecialistas, 
que, quando elle'S' l ap..Çfom mão da epygraphe Hygiene e Segurança 
do Trabalh o, qu erem significar tão sómente hy1giene e segur ança do 
trabalho cm fabri cas, ateli ers e officinas, razão ip e'Ja qual de accôr-
do com esse conselho e ensinamentos, completei a these, em boa h ora 



- 709 -

confiada ao nosso illustre collega, com a inclusão do - trabalho in-
dustrial em domicilio. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - A restricçáo de V . Ex . , como foi 
compreh endida pela Commissão, é a seguinte: V. Ex. não imp ugna 
a protecção legal do tratbalho em domicilio; apenas resiste, na "par-
te, relativa aos ac.cidentes, porque entende que em tal materia a lei 
não tem sancção possível . 

O SR . JosÉ LoBo - Chegarei lá. 
Completei a these com o - trabalho industrial em domicilio, -

•porque este assumpto não poderia ficar fóra das cogitações do legis-
lador, pois tão sérias e melindrosas são as consequencias ~ que se 
originam desse genero de actividade, taes as circumstancias qu J a 
rodeiam, que o se.ntimento hoje victorioso nessa materia é o da pro-
bibição do trabaiho industrial em domicilio ... 

O SR. MAumcrn DE LACERDA - Muito bem; é o caminho. 
O SR . JosÉ LoBo - .. . pela circumstancia de ser justam: nte 

esse . .. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - o que escapa á fiscalização. 

. O SR. .TosÉ LoBo - . . . e o mais sujeito á exploração dos em-
prezarios e patrões. · 

O SR . CARLOS PENAFIEL - E' o mais barbaro e atrazado pro-
cesso .de industria . o SR. MAURICIO DE LACERDA - E' o regímen das tarefas . . 

O SR . JosÉ LoBo - Comprehende-se que, muito embora. não 
mencionado no Tratado de Paz, que, como eu disse, contém af!fir-
mações e principias generkos, e simples exemplificação das medidas 
e ;providencias, essas mesmas apenas aconselhando a adopção. con-
forme o tempo, a natureza e as circumstancias economicas e indus-
triaes d e cada paiz, não me seria dado deixar de considerar em 
nosso programma esse ponto, e de entregar a quem pudésse, j.á pela 
sua competencia especial, já pelo seu tirocínio, demonstrado em lon-
gas discuss·ões n esta Casa. . . ··. · 

O SR . ·AUGUSTO DE LIMA - Apoiado ; em discursos brilhantissi-
mos . 

o S'R. JosÉ LOBO - . .. a tarefa de nos esclarecer e encaminhar, 
apontando e indicando providencias a esse respeito. 

O meu voto, qualificado de "voto de Minerva'', apenas não re-
conheceu ao operario, victima de accidente resultante de trabalho 
dentro de seu domicilio, o direito a pedir indemnização, ou r esp·on-
sabilizar por esta, a pessoa que o havia encarregado do serviço. 

O SR. MAURIOIO DE LACERDA - E V. Ex. não tem voto de · cles-
empate; tem o seu voto proprio. · 

O SR .. TosÉ LoBo - .Perfeitamente; foi o que dei. 
O SR . MAURICio DE LACERDA - Houve maioria, não houve voto 

de Minerva. 
O SR . ·CARLOS PENAFIEL - Quem deu esta denominação for eu. 

por méro .gracej-o, no seio da Commissão. 
O SR . JosÉ LoBo - Um jornal publicou. 
O SR . CARLOS PENAFIEL - Reproduziu o gracejo. 
O SR . .TosÉ LoBo - Digo, portanto, que não reconhecemos ao 

operario aue exerce a actividade em domidlio, apenas uma das fór-
mas de segurança .do trabalho, porque à indemnização pelo acci-
dente é incontestavelmente uma das fórmas de segurança, mas nãO é 
a unica. Deixamos o campo vasto de todas as outras garantias . e 
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·pr01te·cções, em ma1eria , rle ·segl!lrança, como em m·ateria ' de hygieBe, 
entregue ao exame da Commissão, e, mais aimda, c0:astituindo ob~e
·c.Lo .de ·estucto .dro n:oibre e· digno refat@r. 

. O ·SR. CARLOS ·PENAFIEL - Dá licença para mais uma pondeFa-
·ção? Essa ·d0utriNa 'falseia o principio do risco profissional . de mo'do 
integral, porque 'a~dmílfll:e ·uma excepção quanto ao traba'lhador em 
domicilio . Este, a.o que parece, não corre risco em .seu tratbalho. 

O SR. JosÉ LoBo - Devo idizer que · idisco'rdo d·e V . . fac 
Tereirn0s •ensej·o irle ·diSc'Úttir o assttm!PtO em occasião 'Opportuua, 

procnraii'd'O ·eS<tà'helecer ··entre ··0 · phenomen·o do accidente e a pess0a 
~·esp01nsavel o ·nex0 ' 011 ligação indispensavel, ,que justifique a -res-
·ponsabiliid·arle · pe10s 'damn0s d.elle rlecorrent._e. 

O SR. AUGUSTO DE 'LIMA - Como pó.de o imh1stri'al resp@.N'der 
pelo accidente em 0011.<iUÇões . taes, ·rór.a d ia r fiscalizaçã0 reguiar? 

O "SR. CARX:os · PENAFIEL - Os tr.atadistas .ra0.rlennos cb.amam fa-
·"ftricas collectívas não só . aos estabelecimentos centraes e seus p110-
.Jongamentos, assim .como ás casas 0u -dom.icilios onde assim ·se r ea-
lize o tra.balho . o SR. AUGUSTO DE 'LIMA - ··como se pó de penetrar "no .domic.H4·0? 

O .SR. CARLOS PENAFIEL -.E' · routra . cfl.usa; ~ma:s . ahi se.Arata do 
''domidlio que se "ti'ans'fodna em la:boratorio de tr-ilhalh:o em lab.@na-
torio social. · ' 

O rSR. ·•JosÉ , b<;)IBO - Ser.á -. l'lHl ·ila'borétori>o •pFivado, fóra 'de fisca-
dlização··e ·,a1té ~as ' vis1as ."d·e11,quem "deu · o t'ii'abaiNiio ·,a ser feito. 

0 SR. GkRDos ;RENAFIEL ~·O porler :de dntervenç:ão •do ·Estaiclo 
~·J!)>ára ~i10s .. h.1111mbnaes ·do ;dom!i>dlfo, •q uaB:do "alili :só :-•existe ··o e pai lil.e fa-

... •N1t'il.ia e não 1or.partr..ão. >.;.\, 11il.@:utr.ina tq.ue sus-te1:1to ·.:não ·é .m.h1b.ia, ~ ma:s ·d0s 

.~ congress·os m ·ternaci0.naes, reuóid·os, :exic'lru.sivame<hite, (;para tratar "dia 
\'traballho a "dO'llllicil.!i10 t0dos •üs am uos . 

O SR. J©S•É. TuôBo - 'ili :>têm ·:cons;i:g11ado • c0mo vidmr.io-sa :a i<lil.êa 
.<la prohibição do tralbalho em ·domicilio. 

E#tretanto, e · par·a ·-respon·der a ·esses novos apartes, cumpre as-
signalar, se o domicilio se tr;msforma em pequena fabrica, em labo-
ratorio ,.de trábà}ho, "este 11>ei:cle · 0 1Càracter de t>r.á:Ji>aJ.'ho :industrial -
<'111 domicilio, porque ies.te per stJ.a vez ·pet·cl<e, }!lela tFafis•f.ormaçã·o, 

··os 'Seus ··caFacteri§fiicos essenciae·s. ·Do mesmo mio do ·se ··o .pai " ou chefe 
de 'fa'mili:a taID:bem s-e"trans·t@rma em ·p·atr'ão, ·é C':He, nesta 1HH1m·a 

, qua1i'cl.acle, quem · tes·pmide ·pêlos •acêiden1!es sêffri!rlos peles · filli1>0s, 
enteado·s e inais pessoas, .· cujo 'foahalho expl-Or.a .dentro 'de sua casa, 
assim transformada .• em pequena fabrica, officina «m · laboFatorio, e 
não a pessoa qQe encarrMou esse pai-·patrão ·das ehras executadas. 

Volto, gora, Sr. Presidente, a concluir a "resp0i;ta que estava 
'formulando ao primei'ro ·aparte do ·nobre Dep'utaclo Sr. Penafiel: 
p~rmanece ainda campo vasto para o estudo e applicaÇão das pI'o-
videncias croncernentes · á hiyg1ene . e -segurança do ' trabalho. 

Se o Estado, pelos orgãos ·de ' Stli,\ so'berania - o Poder. L~giS'la
tívo, que elabora as leis, o c'héfe 'do · Poder -Executivo que concorre 
com a sua sancçâ'o ·- entenlder 'de não prohH'liT o trabalho i·ndustrial 
em . domicilio, ·que acce'ite as co·Bsequencias decbrren'tes dessa doÍ.1· 
trina, c.[ihle cerqu·?- ·n activi'dade industrial em domic'ilio de tada pro-

·• tec·ção e .,garantia não : só contra acei-dentes, mas 'd·e car,aéter ])J.y-
gienico, q.me cons1-gne •em Jei medidas pncisas 'de fiscàlização ccm-
tra • e!X.wfoi:a~ã·o .da resp'0sa, fiiNrn·s, eúteà.dos, etc., assim •empregados 
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no trabalho; por quem assim ·apre!'llmta ae m.esmo tempo a qualidade 
de pae ou marido e de patrão, e que responda pelas consequencias 
c;iuanda n'ão tornar ·effecti;vas 'taes garanfia, protecçã.o ·e füscaiização, 
'6.U descur,ar 'd.o seu .empTego. 

o que rião é possível, a nosso juízo, é respon·sahilizar 1quem cn-
<earregou o operario da execu_ção de obras feitas dentro .do domiéi-
li.o do prqprio operario. · 

O SR. AuausTo DE L'IM'A · - PaTa commodi'd'ade do operariado. 
·O SR. CARLOS ·PENAFIEL - .Para ex·p'loraçãu .d10 operari'.o, geral-

mente. 
O S1\-. ,JosÉ L'0B-O - P·ens<il, poi-s, t~r ac.udido .ao <aparte d:o nobre 

!Deputada, ·e~Iican,8.0 os motiv@s pelos quaes consignei no 
programma da 00mmissão, es1>a im;ppr,tante materia e ha;v.er ·atlen-
tlido á segun;da sqggestão .de S. Ex. 

A these distribuída· ao nobre Deputado, não figura nas .çon:élu-
sões do Tnatado ·de Paz; citado ·a11tigo ·42'7-. A .Commiss.ão de Legisla-
·'ç.ão ·social nã0 .f.iiwu, .p'Orém, adstr-iata a ;IJã0. toJrfar em ··con:si0.eração 
.outras providencias .. ou meclidas, que apn~,genta1n a . imp.ortancja da-
·quella que está sub.ordina.da .ao titulo. 
- H·ygiene 'e SegUJt.an_ça do T.'raf.J.a'/:k.Q em .geral, e ·em d~,micilio. 

·v0u ter,minar iomantl@ :em .e:onsidiei:ação ;a: ultima ;'Pllrte daque:l1a 
censura. 

O vuta :da ·Co1nmis·são no caso ·em deb.ate ·iVensou sobre ·uma· ·ques-
.,t;ão prec1sa -·co11Hiebid.a .em term0s d ranos ·e ·expressos. 

E' a . seguimite.: "~P.eft'6 .)3.·coidente 'de .. _que •é wi;ctimia ó operal'fo ·em 
trabalho por elle executado em seu proprio d0müiilio, J:<l>ra ·assim da 

·fabrica, atelier .da Offidna m11ntida<S ·pelo" J>at;rão, <dewe :11esponder á 
pesso:a Qlll'e senc:onuil'endbu ·.a obra -,0'\!l <.que t<ile ·su.a •·eixec:l!l;l}áo en1ear<Fegou 
o operario? 

Responderam ·aJfil'lnalivaméitt-e', •os ·srs. 'MauTicio de 'Lacerda, 
Carlos Penaf.iel, Nicanor Nascimento e João Pernetta, e, negativ·a-
nrnnte, os 'Srs. ·A!ndrade · BezeTJ!a, 'Dm·v:-al Parto, 'José ' Má'ria Tourinho, 
Augusto de· :Linia, e o <n<ador q1;le agora 'Oceuip:a m ' trhlmma, •e cujo 

•voto, méro v.oto éle : rnem'bn'> tl<a Comrnissã0, ·não ; co.J1'stitue, não p.óde 
cser qualifioa'do ·a:e •'Minerva. 

Não disoufü:ei, Sr . . J>resi.de.n te, qµaI :dos. dous grupos ac.ertou. 
O SR. 'MAU:IHCIO DE LA.CERDA ~ Não é ·me.smo a .occasião. . . 
O SR. fosÉ LoBo - Nem é ·qppottuna e rrem seria preficua a 

discussão antes de .apresentados o _project.o e o parecer a .Tespe~to 
das mo.dfficaçõe.s <la lei de a-ccfdente:s no trabalh.o e· d·a ;parte esp.e-
cial sobre 'hygiene e segurança do .trabalho. 

O que é .certo, porém, é ·que_ c1ando -ess·e · v.o.tQ, ,s0ibre ,Nma ques-
1 f.io concebid,a ·em termos, )tão expressamente · claros, nós nem :viola-

.mos o Tratado de Faz, nem ccHitrib.uimos, ipara ·-sup;primiT ·toc;lias as 
-'Outras fórmas .de segurança e de . protecg-ãe hy;1g~enica ~os ·que tr-a-
,balham industrialmente em domidlio e. aiRda, menes, pm.:a· .destruir 
·os compromissos -internaoi•onaes arssurrüdos pela ,nossa patiria em ma-
tcria. de organização do trabalho, ·com .a :as;Signatura dos Embaixadt1-
>t·cs do Brasil ,nessa obra me:moravel. 

Te,nho .. dito . (M,izito -bem: mui•to fJem.) 

-----· 
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SESSÃO DE 17 DE OUTUBHO 

O Sr. Cal'hss Pe'n,afii,eil - A presença do Presidente da Commis-
"!'ào de Legislação Social na tribuna desta Gamara, causou-me dupla· 
sucp reza e oi:Jriga-me a dizer algumas palavras em resposta ás de 
S. Ex. 

A primeira surpreza é que não vejo razão para desgostos de 
S. Ex. com a noticia dos iornaes A Razão, O Paiz e creio que 
11 Noite de vespera, reflectindo palavras minhas que, de facto, pro-
nunciei no seio daquella Commissão e que estão registradas na acta 
da respectiva ses~ão. . 

Em segundo logar, porque outras folhas da nossa imprensa, em 
artigos dé fundo, ein editoriaes, portanto, com a responsabilidad·e 
da redacção, têm articulado aecusações muito peiores á Commissão 
de Legislação Social e nunca despertaram as susceptfüHidades · do· 
meu collega .. 

O SR. JosÉ LoBo - ·Nunca trataram de factos prec'isos . 
O SR. CARLOS PENAFIEL - Uma dessas folhas, em artigo de fundo~ 

reclamando contra o retardamento dos trabalhos no seio dessa Com-
missão, chegou a ponto de dizer que nenhum dos membros da Com-
miss'ão; á excep.ção de um, entendia do assumpto, e essa censura evi-
üentemente, attingia tanto aos collegas da Commissão como á pessoa 
do Presidente, e jámais esse facto provocára protestos de S. Ex , ' 

De maneira alguma, Sr. Presidente, a minha altitude podia en-
volver cei1sura á Commissão nem ao seu digno e illustre Presidente-, 
porque as minhas palavras foram pronunciadas antes do julgamento 
d~finitivo da Commissão . · . . · 

. Esse ·pequeno incidente, que se passou entre mim e o Sr. D ::!pu-
tado José L01bo, meu illustre amigo, me faz lembrar- a fabula do lobo 
com o cordeiro .. . 

O SR . .TosÉ LoBo - A's avessas . O lobo, agora, é que virou cor-
deiro .. . r 

O SR. CARLOS PENAFIEL - Sou accusado, á jusante da corrente. 
J.e toldar as aguas como se estivesse á montante, quando, remontan-
do a tempos recentes, esta Gamara póde verificar que a interpreta-
ção que dei ao caso, se censuras merece, estas devem antes cab ·2r ao 
illustre Presidente da Commissão. 

Na primeira reunião, a . 20 de Maio ultimo, da Commissão de 
Legisfação Social, o Sr. José Lobo, como Presidente, sdentificou 
aos seus membros, então augmentados de nnove para onze Deputados 
desta Càmara, que recebera do nosso Embaixador em Paris, Sr. 
Epitacio Pessoa, um telegramma, em resposta ao que lhe fôra expe-' 
dido, . contendo as conclusões approvadas . pela Conferencia da Paz. 
conclusões estas que faram lidas áquella Commissão e que, portanto, a 
Caniara j.á conhece. Nessa occasião, o Sr. José Lobo declarou que 
os trabalhos da Commissão deviam tomar por base taes conclusões 
em razão do -compromisso internac'ional assumido pelo Brasil, em-
bora não passassem por emquanto de af.firmação de principias, os 
quaes, por sua evidente generalidade, nã'o poderiam constituir effi-
cazes disposições legaes senão depois de transformados em proje-
C'tos, adequados ao nosso meio, e que, nesse sentido, por suggestão 
do Relator Geral da Commissão, Sr . Andrade Bezerra, assentára eUe, 
bem como os directores .parlamentares da Gamara, a organização de. 
theses a <;erem estudadas pela mesma Commissão. E até, ao referir-
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se á iniciativa do Presidente de S. Paulo, ·a respeito do mesmo 
desideralum, e á mensagem do Presidente Delfim Moreira á Camara 
dos Deputados, assim se externou ainda: "Pelo plano para os traba-
lhos da Commissão, em virtude da distribuição que adoptára, cada 
Relator dtwia apresentar denil'o do prazo de duas ou tres semanas, 
não só o seu parecer, como ainda apontar as medidas que deviam ser 
udoptadas e transformadas em projecto de lei." 

Convém aqui declarar que, então, quando foi da lembrança do 
Presidente Altino Arantes, apressar tal questão antes da chegada do 
Presidente, então eleito, Epitacio Pessôa, externei contra essa pressa 
algumas ponderações, publicadas na imprensa carioca. 

O SR . PIRES DE CARVALHO - Estas observações V. Ex. as teria 
feito á Commissão? . . 

O SR . CARLOS PENAFIEL - Não; eu as ·nz á imprensa, em Maio 
ultimo, numa entrevista, solb a responsabilidade do meu nome .. . 

O Su. MAURICIO DE LACERDA - Muito bem. 
o .SR . ·CARLOS PENAFIEL - . . . e só quanto á infeliz opportuni-

dade da medida lembrad.a pelo Presidente de S. Paulo. 
O SR. PIRES DE CARVALHO - Em amistosa palestra. 
O SR. CARLOS PENAFIEL - Per.feitamente. Só comprehendo a 

imprensa sem a irresponsabilidade do anonymato, em artigos, em 
entrevistas, de qualquer maneira, em summa, por onde se manifeste 
por escripto o pensamento de cada um de nós .. . 

(Lê) O alvitre, de então, suggerido p '2 lo Sr. Altino 
Arantes em telegramma publico, á bancada paulista para que 
essa pleiteasse naquelle momento junto ao Congresso Na-
cional, a acceitação, ou antes a transformação em um 
projecto das idéas preliminares sobre a questão operaria, 
assenta das na reunião de Versailles, - não podia deixar, 
partindo de onde partia, de uma das grandes unidades da 
Federação Brasileira, de um partido tradicional como o 
Partido Republicano ele S. Paulo, de ser uma idéa justa e 
bem int~ncionada. 

Quanto á sua opportunidade, porém, Sr. Presidente 
(continúa a ler) ou, melhor, quanto á celeridade com que, 

. assim, o Congresso brasileiro pudesse resolver, sobre a pres-
são da urgencia, problema tão complexo, sobre o qual aind11 

. não se etnenderam os grandes estadistas elo mundo, nem os 
proprios apostolos que occupam as avançadas do movimento 
contemporaneo das massas proletarias, - via,. naquella data, 
dous ínconvenientes . Em primeiro logar com aquella precipi-
tação, com o voto talvez de medidas inconsiderad::is, COll1 o 
abandono ·de pr.incipios a tacticas de occasião, de cujo ata-
balhoamento e sinceridade o proprio operario seria o pri-
meiro a rir, - o Congresso do nosso ·paiz não podia pre-
tender proposições decisivas sobre cuja sancção definitiva 
se esperava ainda a grande voz da proxima Conferencia In-
ternacional Operaria de Washington, que estava annunciada 
para o corrente mez ele Outubro. 

Pelq seu aspecto internacional declarei tambem então, 
Sr. Presidente, com a maior franqueza, que me par ~ cia 
uma antecipação extravagante, afoiteza essa que n.ão nos 
assentaria, bem por tratar-se justamente . do Brasil, onde 
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·não hav:ia Tazões para nma ·corrida tão ·pressurosa, quand!o. 
na America do Norte, .paiz file maiores surtos industriaes, 
na velha Euro:pa, onde a carga da luta pela vida do prolet>a-
rio, .é esnragadora, os legisla!dores •e os prnprios cong1iessos 
operarios ·hüernacionaes andavam ·mais d·e :vagar. 

O outro inconv<> niente de um assumpto, assim, que, en-
tão, apontei, de um assenso adeantad0 de nossa pa:r.ie a 
·pr0posições, aillil.da ·não de .todo ,firmadas sobve tão magna 
face da ·q!l;lestão social, é que · tudo rnos devia :levar, · p0r ·mua 

-.austere·za ,de 'convenção, de · :respeitosa cornvenienciia .w:olitica, 
-de in.teresse sm::ial, e ,até :de simples -e -naa : def:evencllia, ,.já 
não clizia com o 'Presidente então eleito da nação, mas com 
o nosso supremo Embaixador naquel1a augusta assembléa on-
de se -reuniam f/s mais a'deantad@s represero.~antes tlo·s Esta-
d:os modernas, ·a espe·r.ar as palavras d e judiciosp bom senso 
do Dr, Epitacio ·Pessoa, que, dentro em .breve, do theatro dos 
·ae©ootecimentos, .devia nos trazer Hções . ªi)rov.eitaveis. 

Só .,depois que 'O ·n'Oss0 ·Embaixad-or désse contas á Pa-
tria da .sua· -elevil:d·a mh;são iinternacional, é ,q;ue .se tornaria 
·-opportuia.o e men0s diff.icil á ·brilhante >represeruta:ção pa.u-
·1ista no ·C0ng11esso Nacional 1e:ro.caibeça·r o movimento !Ii JC 
lhe ·.traçava · nai<!J)ueHa ép'Oca .o .i!h1str·e 'Presid-ente d·e s:eu 
Estado. . 

·só, então, é que menos dif.ficil tambem se tornaria á 
'•referida harn°ca.d·a ,prec::i:sar o ·modo .pratico. ele dar corpo e 
sarncção -a ,tal -dewer, ·que .é r,Je toda a Nação, legalizando-o, 
sem, p0i;-ém, · es·queoer .. se j·f!,i;n.a.is os pri.nc-ipio's que o re co~ 
nd~eçain e .auto:uizem. · 

. O meu. Íilustre collega de S . Paulo, devia :portanto, entender ~u~, 
quando me releri ao compromisso .interirncional do 'Brasil" al~ud~ :;is 
suas pro.prias pàlavnas, .,usa'das 'quando 'fez aqueUa d1stnbmçao 
de theses sociaes . 

·E' . -verda.de qu~, no Tratado de Paz, não existe explicitamente 
declarado o item referente á ·hygier.ie e segurança, ·e tão pouco á 

:lhes e corr.elacta ·do .trabalho em dmnicílio, ~ mas êllas tl'e·ciorrem i m-
·plicitamente ·do ·espírito ·e da '.iinali'dade das questões ·sobre o tra-
,balho, alli 'formtiladas. 

:En.tretanto, se consultarmos o tJ:Ue ;re·scilv:eu ·a, Conferencia Inter-
na cional ·de Benie, de ·5. a 9 de ' F evereiro de 1919, c0m delegados dos 

,principaes paizes constituintes d·a propT.ia Sociedade das Nações, 
conferencia. que :solicitou á Liga das . Nações a inclusão 'dos itens 
çonstantes do prQgl'.arnma · baptizado de Carta 'Internacional do Tra-
·balho, encontramos, condensado na sua 7" proposição, .o seguinte: · 

"T.0das as leis e regulam.ento.s cO.N<WFFientes â· protecção 
.. <lo trabalho industrial, 'serão ap.pliaados em principio ás 
~ .udusb:ias domiciliares. ·As ·medidas · de .segura.nça social 
serão extenfüdas aos trabalhaqoFes em domicilio .. 

· A industria .em domi'Cilio <será interdicta: 
, a:) em toào.s -OIS ·Íl'abalhos que podem :vir a . oompromet-

ter gravemente · .a . .,saude .elos trabalhadores ·li>U ameaçai-os de 
·;.·~uvenenamento. ;· 



- 715-

·b) n.as industrias alimentares, estan:cto nellas compre-
hendidas .a 'ccmfecção de saccos e caixinhas de cartão 'des-
tinadas a conter alimentos. 

A notifi'cação das doença·s infectuosas será obri·gatoria 
.na:s in.dustrias domiciliares. O trabalho industri-al seFá in-
·terdict0 nas "habiiaç'Ões on 'cle essas doenças poderão ser 
reconhecidas e p·or esse faC'to ·terão direito ·a uma in:.demni-
·zaç,ão. "Fo.dos os paizes •!i·ntro"duzirão uma insp·ecção me-

.·&ica ·iflies •e;perarios occupa.dos na industria domiciliar, as-
sim comu uma inspecç'ão das · halbitações onde trabalham os 
operarias 'dessa in'dustrfa. 

' Serão levantadas Hstas, - e essas listas fiscalizadas, -
dos operari0s e dos intermediados tratbalhan·do nas indus-

·trias ··i!lomieiliares . 'Com-missões ·de salario:;, COI\1.POStas de 
nnmerl'l !igual ·de -ernprezaHos e çle o,perarios, serão iconsti-
tuidas em· te-das as --regiões on'de existir·em industrias domi-
ciliares. Essas •co1nm:issões · tefão poder legal .'de fixar as 
bases ·1cl.0s S"àlarios. As taxas ·dos ;Sa!arfos .deverão ser .affi-
~ad.as ;cnros t!J:C!Ycaes ·de ·trà1b9.~'hos . " 

E' ,essa, assi11;1, a ·7ª , conclusã.o d.a Cenfereneia de , Berna. 
A pr.0posta que :wi:esen.tei , á · Commissã10· foi '<fo , jl!l!Jlí:t-ar '3'<> art. :3• 

fia lei sóbre a-ccidentes, ,C}ílle está •,sen.d-0 re.tiunài·da, , mn · paP11gra1I!>ho 
es;p.eciâl, estabelecendo 'º ql!le se 'devia . entender ·:p0r · inc111..s1nda ~ma
núfactureirá em domicilio e ex tendendo ás vktimas dos : riscos .que 
traz a mesma in.àustria, ias ,.garanti.as .da •lei . Esse · pntragrapbo foi 
assim apresenta'do tllGr niim á r<;Lisc,:,ussão: 

·''São extensivas • ga:raFJ.tias iguaes a0s e1!Jerarios da in-
:<h1sfri'a . ma•nl!Ifactnareira •em dmnicíli0, d·even.1fo~se entender 

·:por · •essa ·,f'()rma 'de , a<!frvi'd.:a'de imfütstriál ·•a q'l!ie "Se exercita 
·c-o:m os· meios t-et'hniicos .da ·peque.na · indtu:stria, ·'em um la-

'llre1'átcmL0 rem rdomicíllio, .·cem· poucos prodncteres •-0u simples 
:ruperad(!)s,.·mão "de .· a~cô1•.ào ~·c.om 10rd'ens ,de clieiJ!te's. mas por 
conta do patrão ~oo ·cte ·11.m i11'1itern:1ed<i:aN:G '€1<11 · }Jl'eposto deste 
(mercador, ou agente commerçial, ou corretor industrial.)" 

'Mas par.a a Camara ·.verificar que ·eu já tinha · fdéas ;issentadas 
, sóbre o · assumJ}to. . . '. . ' . . 

O 'SR. Jos.É Lo'Bo - 'A'qui ninguem contesta isso. 
O SR. CARLOS PENAFIEL - ... devo ·declarar 'que, entre a ·as-

signatura do armistício e a reunião da Conferencia da Paz, escre-
vendo uma longa série de artigos, de.diquei um ao trabalho em domi-
cilio e, em discursos pronunciado o anno passado nesta Casa, tam-
hem me referi ao assumrp•to , .. 

UM SR. DEPUTADO - ' E' materia da maior Televancia na regula-
mentação do trabalho. . .. . 

D SR . .TosÉ Lono - ' Não foi ·preciso que ficassem co'llsignadas 
·no Tratado de Jl>az :as conch1Sões para que essa mateda fôsse t6maaa 
em com>ideraçãQ. ··· 
· · O ··sR. CAm,:os 'PENA'FIEL - 'Sr . ' Presidente, a 'Aus'l:ralia e a In-

. glaterr.a têm até a1do-ptàdo leis, regulando .o salado mininm na ·indus-
•fr.fa idornicilia.ria. · 
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Na Allemanha, é verdade que o projecto, tendo sido apresenta-
do por um grupo de socialistas, foi contrariado pelo Governo e pro-
fundamente modificado. 

Mas, na Austria, já se adoptou a medida ingleza e australiana 
em projecto gov ernamental, e na França existem dous projectos, um 
aliãs de um socialista catholico, muito conhecido, o Conde Alberto 
<le Mun e o outro de Viviani, sobre o mesmo problema. 

A.inda hontem eu, em resposta a um aparte do honrado Deputado 
Sr. Augusto de Lima, r eferia que os tratadistas modernos conside-
ram a fabrica collectiva, não só o estabelecimento fabril e suas de-
pendencias, mas todos os prolongamentos, todos os tentaculos que 
se extendem e vã0 ter a esses suibterraneos da vida industrial mo-
derna, que são justamente os domicílios de trabalho. 

A ·propria autoridide de Paul Pie, tão sympathica e seguida 
pela maioria dos membros da Commissão, diz ' textualmente : 

"A regulamentação legal, embora se limite .. . 
UM DEPUTADO - (Ouve-se um aparte) ... 
Mostrarei adeante que, de accôrdo com a concepção franc 2za, 

seria muito justa a decisão da maioria da Commissão. Mas, sob o 
regímen da lei brasileira, tal attitude constitue a primeira infracção 
feita pelos seus proprios autores. 
' O SR. JosÉ J.:.ono - V. Ex. está entrando no merito da ques- , 
tão a que não alludi ainda, aliás com o apoio do npsso collega Sr. 
Mauricio de Lacerda que não julgou opportuno tratar em artigo des-
tacado do projecto que se discute, agora, em uma censura dirigida á 
Commissão . 

o SR . MAURICIO DE LACERDA . - Questão de ordem. 
O SR . CARLOS PENAFIEL - Vamos ver o que diz Paul Pie: 

"A regulamentação l egal em vez de se limitar, como na 
concepção franceza á falbrica propriamente dita, engloba 
assim todos os trabalhos da f abl'ica collectiva, isto é, do 
conjunto dos que recebem salario e que, seja nas pequenas 
officinas, seja em domicilio (isolado ou em familia), con-
correm para o estabelecimento com productos manufactura-
dos por conta de um emprezario." 

O Sn. PRESIDENTE - Attenção 1 ... 
O SR . CARLOS· PENAFIEL - Sr. Presidente, a hora está exgotada, 

d.ispuz apenas dos quinze minutos restantes da hora do expediente. 
Peço, portanto, a V . Ex . para me reservar a palavra em primeiro 
Jogar para a hora do expediente de amanhã. (Muito bem; muito 
bem.) 

SESS~O DE 18 DE OUTUBRO 

O Sr. Carl'o•s Pena1nei1 - Sr. Presidente, dispuz apenas de 
riuinze minutos da hora do expediente, quando, hontem, fiquei com 
a palavra cortada para hoje .. 

E', sem duvida nenhuma, um detalhe apenas da questão social 
que · me leva a roubar a attenção da Camara, detalhe que não me 
traria evidentemente ·á trilbuna se o meu nobre colle·ga, que preside 
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os trabalhos da Commissão de Legislação Social, não me tivesse in-
üirectamente obrigado a esta replica. 

A Gamara, porém, não perderá seu tempo com este debate elu-
cidativo. E' pelos detalhes de um assumpto, como é pela analyse 
subtil e minuciosa dos prodromos de um mal insidioso e de longa 
evolução, que o medico surprehende e . diagnostica os primeiros in-
dícios reveladores de compromettimento levado ás funcções do orga-
nismo humano. 

Assim numa lei qualiquer, uma pequena brécha, apparentzmente 
insignificante, um ":furinho" de nada, uma claudicação quasi imper-
ceptivel no séu primeiro passo, já é a estimação precisa, o prenuncio 
do desarranjo, o apparecimento do syndromo paralytico que a irá 
aff ectar em sua delicada e complexa natureza. 

Quando emergem como consequencia logica do seu espírito e 
de sua finalidade, repercussões de ordem centrifuga que depois os 
proprios legisladores, os autores da lei começam precipitadamente 
a podar, a limpar pela rama das incidencias extremas de seu con- · 
ceito basilar, do seu principio inspirador, proclamado inte·gralmen-
te, é que as lesões já estão declaradas e passam a pedir, ne.ssa ver-
dadeira obra de podalirio parlamentar, o recurso extremo das ampu-

.tações cirurgica·s. 
Foi a rapidez da foiçada com que se mutilou, de sabida, uma 

lei sobre accidentes do trabalho, no proprio corpo da sua doutrina 
jurídica, da sua magnanima intuição social, no patrimonio moral do 
seu valor, o ·que me deixou um tanto alarmado ante tão innocentes 
podaturas, como se trabalhassemos em jardinagem recr eativamente, 
com essa primeira affirmaçã-o de medidas votadas p elo Congresso 
Nacional contra os riscos que corre o operario na industria mo-
derna. / 

Em verdade, como disse o Sr. José Lobo, meu nobre collega 
que preside, com rara dedicação aos interesses do paiz, os trabalhos 
confiados ao estudos daquella commissão, o voto da maioria dos 
seus membros versou sobre materia precisa, assim formulada em ter-
mos claros: "Pelo accidente r esultante do trabalho effectuado pelo 
operario em seu proprio domicilio, .fóra, portanto, da fabrica, 
atelier, ou officina, mantidos pelos patrões, deve responder a p és-
soa que encarregou o operario desse trabalho?" 

A maioria da Commissão, nella incluído o seu Presidente, res-
pondeu negativamente, entendendo este, pelo discurso pronunciado, 
aqui, neste recinto, ante-hontem, que, com a·quelle voto, e sobre a 
questão daquelle mo dó formulada, não fica privado o . trabalho in~ 
clustr ial no domicilio de outms fórmas de segurança e garantia, 
n em viola os princípios de internacfonalismo sobre o problema do 
Trabalho . 

Demos, no exterior, o empenho da nossa palavra a compromis-
sos, a cujo optimismo e b enefica influencia moral, nos obrigamos,. 
no seio da Commissão, quando o Sr. José Lolbo nos concitou a tam a-
nha t arefa com palavras de confiança no patriotismo, no alto espí-
rito de justiça e na clarividencia de seus companheiros, o que lhe 
deu o dir eito de esperar que, apezar das divergencias de escolas 
philosophicas e economicas dos seus membros, a Commissão de Le-
gislação Social h averia de con seguir apresentar á Gamara solução 
justa ·e equitativa . O seu trabalho, acc mtuou ainda o meu illustrado 
coll rga da bancada de S. P aulo, seria de simples coordenador de 
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esforços,. . de harn]ouiza.do.r · de idéas e• sentin1erutos .. que haviam. d.e se . 
r eflectir beneficamente nos projectos de lei que , a .. Commissão. viêsse 
a. enviar ao plenario .. 

Pois bem, Srs,, representantes da Nação, vou. demonstrar serena-
mente a esta Gamara: 

1 º, que á luz das razões jµridicas do espírito e da finalidade da 
lei n. 3. 724, de 15 de Janeiro de 1919, e dada a plenitude do prin· 
cipio em noine do qual essa lei colheu os votos unanim.es desta Casa 
e do Senado, em D ezembro d:o anno passado, é per.feitamente sus-
tenta;vel a sua extensão ao trabalho industrial domiciliario; 

2º, que eff.éctivamente com o voto exclusivo sobre essa a1n.pli-
lude da citada lei ao trabalho em , domicilio,, aquella fórma de tra~ 
balho industrial fica privada de outras fórmas de segurança e ga-
rantia; " 

3º, qJJe .violaremos flagrantemente, com tão aberrante restricção, 
a audaciosa tentativa de realização· de um poder legiferante interna-
cional sobre. -0 Trabalil1-0., idéa a que o Brasil, por . duas vezes, no · cor-
rente anno, já deu sua adhesão, a 28 de Junho ultimo, assignali1do 
"méras affirmações de principios", cmno disse o meu collega, Sr. 
Lobo, com respeit:o á . 01,ganização legal e internacional do Trabalho, 
e no mez corrente, enviando o ex~Ministro da Repuhl:ioa, Sr. Mello 
Franeo, a uma Conferencia,. convocada pela Liga das Nações, onde 
o Brasil deverá, com o, seu .voto, homologa.r, com certeza, de maneira 
effecHva, mais .essa outra manifestação de uma. era nova, realizada 

1 sob o influxo, ·em proveito daquella sode.da<fo ·dos Estados modernos, 
de uma especie de soberanfa supranacional, promulgando leis inter-
nacionaes, tendó o mesmo va1or que as leis na·cionaes. 

Em nome da theoria jurídica até o anno , passado appJ.i.cada no 
Brasil, como um signal de atrazo e rotina ao direito do . opeJ'.ario, 
enquadrada dentro do velho regime.n1 da theoria romarn.a da culpa, 
theoria que não póde mais no terr.eno. industrial moderno coFrespon-
der ás necessidades actuaes de um paiz, corno a Patria Brasileira, 
não teria duviqa·.. em responder tambem negativamente á for-
mula quasi cap-Giosa do quesito acima, tal , qual fõi formulado, no 
seio da Cbmmissã.o, pelo illustrado ·professor de direi.to da FacuMa-
d é de Recife, Sr. Bezerra, que é uma das figuras de ·maior· rea1ee 
eritre os demais membros desse importante orgão. de subdivisão, dos 
nossos trabalhos legislativos. 

. Se a nossa lei sobre a:ccidentes não tivesse derogado o· regimen 
daquellas tradições a.nachronicas · da resp011sabilidade· do patrãa, 
que figuram no Codigo Civil, se vivessemos sob o imperio .das duas 
tenta tivas intermediarias entre a daquelle direito commum e o prfo .. 
cipio do risco pro1'issioITal, base fundamental d:a coni(!J:uista legiisla-
tiva, já agora instaurada entre nós, tarnbem acompanharia o voto do 
Sr .. . Andrade Bezerra. 

Entre nós não prevalece mesmo hoje nenhuma · das duas theo .. 
rias intermeàiarias, a da responsabilidade contractizal ou da in•ver 
são da prova, que jámais foi acceita na França pelos tribunaes, e · 
a outra, a da re~ponsabilidade obj.ectiva, aquella fundada solbre o 
art. 1 . 382 do Cod'igo francez, e esta ultima sobre o art. 1. 384 do · 
mesmo estatuto juridico, procurando uma fonte especial de respon-
sabilirlade, a responsabilidade calcada sobre a idéa de propriedade, 
1~m consequencia da qual o industrial, que tem .uma apparelhagem 
mecanica, é responsavel de pleno direito por todos os accidentes que 
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causarem seus apai::elh©s. Se prevalecessem, c.ertamente que ca1>iam, 
~obradas razões ai;i votc;i, dos Srs. Jos·é Loibo, Andrade Bezerra, . Au; 
gusto de Lima, J©sé Miaria Tourinho e Dorval P0rto. 

Por essa escoía jur:idica, quando um accidente se pF'oduz, o pa-
trão não p0dia esaapar á 1:esp0nsabiHdade senão quando p.rovasse 
que o accid ente não era devido aos apparellrns de sua propriedade, . 
m.as á falta do operaria ou a. um caso de for.ça maioF extranho á ex-
ploração. 

Mas isso, no BrasH, já se foi, }á se· sumiu no ·passada, já se fi-
n on como se extinguiram o regimen monarchico, o regímen da es-
cravidão, a i:;elig.ião do Estad0, e. tantas -. outras v~lhairias .. 

Não resuscitemos cousas enterra•das. A lei nova sobre o traba-
lho introduziu na nossa. legisla:çã·o o principio fundamental, resul-
tante de factos. tirados e verificados em to·cla a parte pe:las estatís-
ticas concernentes a accidentes do trabalho, (i]..e que a victima des-
.es não póde continuar mais explorada, em face do espírito do S·e-
culo, por essa esp·ecie de consorcio amiga.ve:l e immoral entre a fa-
talidade do meio em que trabalha o op.erario e uma das maiores 
inh1stiças . sociaes, que, só agora, a nossa Republica aca!ha de corri-
gir, inaugurando um regimen legal em · que · Já viviam todos os 
po1•os . 

Em nome dessa conquista humana, nã0 mais dialectica: jurí-
dica que possa raspar da lei, com restricções absurdas, a prnclama-
ção de um direito pelo qual a sociedade não exige· mais que nem 
patrf>cs, nem · operarios, nem as autoridades encarregadas da execu" 
ção da lei, se preoccupem da culpa pelas oaus·as dos accidentes: 
n·:rndando a lodos, por unia s0lidariedade positiva, neutralizar s·em-
pre o damno economico e o damno social soffrido pela victima. 

'lenho, em conclusão, a oppôr, .em favor da idéa aqui defendi-
da de p1~rfolta equipairaçã.o do trabalho em domicilio p·or conta do 
patrão, . '·'° trabalho exercitádo habitualmente pela colle·cthridade dos 
obreiro~ nas· fabricas, officinas, minas, etc ., o seguinte: 

A idtb da vigilancia do patrão, a que se apegou a maioria da 
Comll' issão, e 'uma theoria, Já desusada, transiç~o entre a velha es-
c:ola dos civilistas francezes que resistiram á acc·eitação da idéa do 
risco profissional integral e esta doutrina m©.derna, isto é, a da 
modificação radical que, agora, levou 'o Brasil, como a França, e 
todos os paizes civilizados. á adopção de tal principio, verdadeiro 
direítri social . 

Até mesmo, porém, pela theoria da vigilancia do patrão, idéa 
d e I la niol, pela qual o chefe industrial deve tomar, na · organização 
do trabalho que dirige, todas as precauções necess,arias para garan-
tir os operarias, na medida do possiv.el, contra os perigos inheren-
te.:; á sua tnrefa, não sei como excluir o operario que, por conta ain-
da do ~ntrão, corra riscos na industria manufactureira em domi·· 
cilio. , 

Mesmo na fabrica demasiado insegura é a promessa de sirnple:> 
segurança. por imprevisível na maior parte dos accidentes, e da vi-
gi1ancia, muito vaga e insufficiente. Conse·quencias de uma occnr--
renci.a anonyma, os accidentes ou doença a eJle e·quiparave] -(onde, 
na rr:a ioria das vez•es, não tem culpa o operario nem o patrão), não 
atin i , l/U i' r .:mccedam na fabrica, quer no domicilio da victima, com 
1ws~:hrndade de differença em face da doutrina do risco profissio-
11al. Fit<l bem entendido na ultima hypothese; que o trabalho em 
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:drnníciJi() só deve incidir nessa extensão da lei, quando exige ter 
sido o trabalho causa direda ou occasional do accideilte. 

Pareee-n:..e indifferente o momento e o local do facto desde que· 
se possa determinar irrefutavelmente a relação entre este e o tra-
balho para fins industriaes, e o operario tenha funccionado á dispo-
$ição do chefe da empreza. 

Ainda que no l~oratorio em domicilio, o obreiro está entregue, 
cmquanto assalariado, emquanto não readquire sua liberdade,' em-
quanto contractado· para a tarefa, á nobre funcção social do tra-
balho . 

Pela expressão direito social, e não direito indizstl'ial, desse 
novo ramo do direito, a garantia do operario deve residir em . uma 
responsabilidade social, de toda a sociedade, e não individual, ex-
clusivamente pessoal do patrão, como estatue a actual lei. Assis.te-
me orientação mais esclarecida quando proclamo que, em attenção 
a esse aspecto social, não é possível acudir victimas do mesmo 
mal, cobrindo apenas de garantias parte dellas e votando as demais, 
isto é, toda a miseria dos operarias em domicilio, á idéa pungente de 
um dia não poderem contar o seu unico ganha-pão quando o braço 
humano, no proprio lar; se sentir, por infortunio, sustado pelo gol-
pe cégo e ingrato de um acddente do trabalho. 

Que esse problema merece ter a mesma solução social, basta 
attenta·r que a dolorosa condição actual dos operarios em domicilio, 
onde mais se explora a fraqueza das mulheres e das crianças, é 
um producto do mecanismo economico moderno que, desde o seculo 
ultimo, já em 1836, um patrão b e1ga definia sem intenção pejorativa, 
desde modo: "A sciencia industrial consiste em obter de um ser 
humano a maior somma possível de trabalho remunerando-o á taxa 
mais baixa. " 

Cuido que não haverá força de dialectica que rompa o circulo 
de ferro desta conclusão: isto é, que deve ser comprehendido no 
regímen especial da lei, o operaria que soffra um accidente "como 
op.el'ario" e não "como homem'', ou adquira: qualquer doença reco-
nhecida pela pericia legal como "doença profissional" dentro de seu 
laboratorio em domicilio, quando ahi trabalhe, á disposição de um 
chefe ele empreza na manipulação ou encommenda .de uma tarefa 
industrial . 

Certamente, Srs. Deputados, eu penso como toda a gente, como 
a maioria da Commissão, como pensam os positivistas, como pensa 
a corrente catholica, como pensam os socialistas, que o ideal é dei-
xar o lar só á vida privada, extinguindú-S·e as industrias em domici-
Jio particular. 

- Mas tal severidade, irrealizavel por emquanto, no muildo, sohre-
passaria o fim que se visa. Ninguem poderá concorr'dar com a idéa 
üe aquartelar, em formatura de brigadas, o exercito dos· trabalha-
dores dentro sómente de estabelecimentos industriaes e officinas. 
Essa id éa de se tornar obrigatoria a prohibição do serviço operaria 
em domicilios, permittindo-o só na fabrica ou nos officios corpora-
tivos, é desmentida por inqueritos de Godart, Bonnevay, Dubois e 
outras autoridades, provando que em França, por exemplo, a in-
dustria de artigos de lã, sêda lyoneza, fitaria, rendas, roupas bran-
cas, os ob}ectos feitos por armeiros, relogios, artigos de P aris, etc., 
emfim, senhores, tudo quanto a machina não póde fazer com a pre-
cisão, a meticulosidade, as finuras de tacto e h abilidades dos dedos 
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humanos, carece ainda ser executado, de preferencia, no lar, onde 
além disso, a cohesão e espirito ele familia são mais faceis ele manter 
do que na fabrica. 

I-la na Europa, granel·es fabricas, - todas reluzentes de limpeza 
e, por v ezes de luxo até, · submettidàs ás prescripções legaes e á vi-
gilancia dos inspectores de trabalho e á fiscalização, mais efficaz, 
•los proprios operarios organizados ou dos syndicatos - conside-
radas, com tu(lo isso, uma prisão industrial. _, No trabalho em do-
micilio, apezar de todas as suas d.urezas, existe ainda pelo menos, 
um pouco de independ encia. 

A melhor prova, emfim, senhores, de que a pequena industria 
cm domicilio merece viver, é que ella vive . Esta razão t em até va-
ior peremptorio. 

Depois, se não se deve incluir na lei, - foi outro argumento da 
Gommissão, - o trabalho em domicilio, para não se acarretar maio-
res onus aos industriaes, vamos crear e augmentar ·esta praga que 
se deseja, no emtanto, extinguir, porque os patrões, para fugirem 
ás responsabilidades d e taes despezas na fabrica, multiplicarão cada 
vez mais os prolongamentos desse polvo absorvente das energias do 
op erario, que é a exploração do tràbalho em domicilio. 

Vou lambem r esponder a um aparte do meu nobr e collega Sr : 
Augusto de Lim a, que entende que razões de ordem moral impedem 
o Estado de p enetrar no lar, para a inspecção n ecessaria ao 
caso. ; 

Essa these não tem importancia. Já r espondi ao seu áparte, em 
meu discurso de hontem, dizend.o que em tal hypothese não se tra-
f ava mais do lar . Este deixava de ser lar. Não era mais o pai de 
familia que estava em jogo, er a o pai transformado em patrão ou 
preposto deste. 

Os legisladores francezes, já de ha muito, faziam a distincção 
do que elles chamam o atelier de familia, a officina de trabalho no 
domicilio familiar, e admittiam que a interferencia dos poderes pu-
blicos só deve parar nos humbraes da porta do lar quando o chefe 
Je familia trabalh e apenas com sens filhos. Desde, porém, que elle 
aggregne parentes, de ordem collateral, ou outras pessoas ex.tranhas, 
para executar obras industriaes por c.onta de alguem, já deixa de 
ser lar, é um laboratorio social, um logar onde se executa 'ª funcção 
publica do trabalho . 

Bem pensado, Sr . Presidente, para os intervencionistas, se é 
que querem ser coherentes, na pratica haveria mais inconvenientes 
do que vantagens em fazer cessar o poder de regulamentação do Es-
tado mi. 5oleira da porta da casa paternal . · 

E', com effeito de presumir que o pai de familia, que a mãe cí·e 
familia, ou o tutor não devem exigir trabalho excessivo de seus fi-
lhos ou pupillos. A. affectividade ·dom estica, os sentimentos de fa-
milia, a vc:iz do sangue, constituem para a criança a melhor salva-
guarda sufficierite. Mas vivemos, por outro lado, numa épo·ca · anar-
chica, num regimen legal, já instituído por outras leis ordinarias, em 
que a autoridade não está de todo desarmada em presença de abusos 
que possam ser commettidos. 

Leis ordinarias de nqsso paiz, como "'de .outras partes, já per-
mittem aos parentes e ao ministerio publico intentar acção de deca-
dencia do patrio poder contra os paes e tutores que usem de maus 
-tratamentos ~ara a sauc;le de seus filhos e pupillos. --E', pois, ev,i-
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e.lente que a duração excessiva do trabalho, de 12, 14, 16 e mais ho-
ras imposta a uma criança póde equivaler aos maus tratos que essas 
leis já protegem. São cousas perfeitamente comparaveis. A Alle-
manha abriu para esse fim um largo inquerito, a·profundado, sobre 
o trabalho em domicilio e os seus abusos, e o · legislador allemão re-
::onheceu que p erto da metade das crianças, cujos trabalhos tinham 
:;ido prohibidos na fabrica, exerciam no domicilio tarefa muito mais 
pcnos·µ, em condições hygienicas muito peores, exploradas pelo 
s.weating system. . . ' · 

E foi, por isso, que a Allemanha nesse sentido instituiu a sua 
legislação de 1903 .. 

A lei franceza, e aqui é que está o 1engano de meus collegas, o 
s~u contrasenso jurídico, a l ei franceza sobre accidentes de traba-
lho, de lb98 .. . 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado que a hora 
estú finda. 

O SR. CARLOS PENAFIEL - Em cinco minutos, Sr. Presidente, 
me comprometto a terminar o assumpto . · 

A lei franceza, dizem todos . os tratadistas, assimilou o operaria 
l'lll domicilio por conta de uma empreza, ao artista que trabalha di-
rectamente para sua clientella. Nessas condições, até o operaria tra-
balhando por tarefa, e não só a salario, não pó de alli . gosar da in-
demnização, por accidente, a que tem direito o operaria na fabrica. 
Mas a l ei franceza n~o admitte integralmente a doutrina clo risco 
profissional, de mo.do pleno, o que requer a tal vigilancia do patrão, 
em França, porque em certos c'asos . de. culpa grave da victima, mes-
mo· na fabrica, elle póde fugir á. responsabilidade. 

Mas sob o regímen da l ei · no Brasil essa exclusão é um absurdo. 
Poderia ainda provar que, assim como emerge do espirita e da 

finalidade da nossa lei, emerge tambem dos iten,s. da Conferencia da 
Paz a mesma idéa ampla de garantir o operaria que se entregue, por 
conta de Ohtl'em, a uma tarefa industrial no seu domicilio. . 

Já hontem isto demonstrei com palavras da Conferencia Inter-
nacional de Berna . 

O Sn. J os É LoBo - Essa materia não foi considerada na Con-
f ercnda da Paz. 

O SR. Jos1~ LoBo - . .. nas questões formuladas para a Confe-
rencia de Washington, limitou-se ainda mais. 

O Sn. CA,RLos PENAJ.<'IEL - A esse aparte responderei apenas 
c0m duas palavras ao nobre Deputado por S . Paulo. S. Ex. alle-
go.u, ainda ante-hontem, que ess-c procedimento da Commissão não 
importava na exclusão de outras medidas de segurança sobre o tra-
balho em domicilio. 

Ora, estamos votando leis sobre os riscos que corre o homem 
como operario. Existem outros riscos que corre no seu lar, transfor-
mado em laboratorio, afinal de contas, cummuns a todos os outrol! 
homens: a velhice, a invalidez, as doenças em geral. 

Essas outras medidas de segurança a votar são até geraes, em 
alguns paizes adeantados, onde a velhice, a retirada do operaria, 
t.:omo a aposentadoria estão amparadas: na França, na Italia, n·o 
Uruguay; na Australia, ná Allemanha, etc. · 

Promettemos, então, garantir o operaria em domicilio contra os 
riscos que corre como os outros homeJil-~, .e lhe . negamos garantias 
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contra riscos que corre justamente como operario, contra o rtscô 
p l'ofissional propriamente dito? 

Como se vê, é um detalhe, mas importantissimo, da questão so-
cial. Leis de diversos paizes exigem já, para o trabalho das mulheres 
e crianças, em domicilio, a obrigação para o chefe industrial · ou seus 
prepostos e intermediados, de trazerem em dia um registro indican-
do os nomes e domicilios de operarios· e de operarias, que, quer , 
nas officinas, quer no seu domicilio, fóra do estabelecimento e de 
suas dependencias, trabalham ou preparam obras por conta de ou-
trem. 

E' um detalhe tão importante, que hoje não têm mais conta o~ 
estudos em torno da industria em domicilio. Já em 1908, só a biblio-
graphia recolhida pelo · Departamento do Trabalho na Belgica for-
nec Bu u1~ elenco de 2. 234 memorias publicadas sobre o assumpto. 
imagine-se e relacione-se a-gora, o que dahi para cá se escreveu. 

No i;ecente trabalho que apresentei á Commissão, e sobre cujo 
andamento e estudo das idéas alli apresentadas, temos estado reuni-
dos, diariamente, discutindo, ponto por ponto, refundindo · artigo 
por artigo, a lei sobr e accidentes, escrevi 'esta passagem que dá bem 
ldéa da maxima importancia do problema: 

"Até 191'2, em Paris, Genova, Berlim, numerosos congressos na-
cionaes examinaram exclusivamente o problema do trabalho em do-
micilio. Naquella data principiou a se realizar, biennalmente, na 
Casa do Povo, em Zurich, o Congr esso Internacional do Trabalho em 
domicilio' com gi:ande . frequencia de industriaes, operarios, legislado-
res. economistas e hygienistas, procedentes de todas as partes do 
mundo occidental europeu. Dahi para cá, tem sido sempre posto na 
té1a da discussão corno assumpto obrigatorio e de caracter urgente. 
Entre as ·reivindicações operarias que os parlamentos modernos ·têm 

· approvado .de accôrdo com as resoluções votadas pelo Congresso de 
Zurich, a intervenção do · 1egislador jámais esqueceu de extender aos 
obreiros que trabalhem em domicilio os beneficios de protecção e 
de seguro já alcançados pelos demais operarios. A synthese mais 
notavel colhida em taes domínios, na litteratura franceza de traba-
lhos recentes, a obra de Boyaval "La lutte contre le Sweating sys-
tem", o livro de proporções mais modestas, mas de grande valor, 
docum ental, de Verhaegen '"Trawail à domicile et Sweating system", 
e, nas lettras sociaes italianas, a obra L' Induslr..ie a domicilio, nella 
Constituzione Economica odierna, de 1918, ultimo, que sobre a ·ma-
teria, appareceu em Roma, em plena guerra, escripto por F . Chessa, 
- podem, em conjuncto, dar uma idéa perfeita dos motivos de mais 
esta minha observação, ainda não articulada por qualquer dos com-
mentadores que tenham a·po·ntado imperfeições na lei de 15 de Ja-
neiro de 1919. A intenção do legislador para ser sincera nessa ques-
tão social, se visa a instauração de um systema geral de · profocção, 
capaz de comprehender todos os accidentes occorridos no trabalho 
industrial, deve submetter e exterider a lei á industria inteira, a 
todo o trabalho industrial." 

Perorando, senhores, faço ver á Camara que os fundos das rea-
lidades da historia nesta quadra memoravel e a consciencia colle-
ctiva que dahi surge, viva ·e palpitante, .falla em abono do meu pro-
posito por entre as proprias entrelinhas dos itens que, sobre a ma-
teria operaria internacional, consigna o Tratado da . Paz. 
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·E fech°arei, Sr. Presidente, os conceitos que · pod•eria ·ainda de.s-

dobrar aqui, por esse aspe-cto internacional, se o adeantado da hora 
não me. surprehendesse, fazendo ver ·e lembrar, á retentiva do Con-
gresso brasileiro, que a paz de Westphalia foi uma paz de equili-
brio, a paz de Vienna, uma paz de reacção, mas a paz de Paris, ou 
de V·ersailles, a que o Brasil ligou seu nome como uma das princi-
paes potencias do mundo, deve ser uma paz àe j1;i.stiça, e é soh ·a 
projecção das perspectivas de tal ideal, que me bato pedindo para o 
trabalhador em domicilio os benefícios da nossa l·egislação sobre 
riscos profissionaes. . . (Muito bem; muito bem. O orador é cum-
primentado.) 

SESSÃü DE 30 DE DEZEMBRO DE 1919 

O Sr. Jrc•sé Lobo - Sr. Presidente, na festa academica pela 
collação de gráo aos bachareis que terminaram este anno o curso 
na gloriosa Faculdad•e de Direito de S. Paulo, o paranympho, Sr . 
D~. Herculano de Freitas, proferiu notabilissima oração que, tanto 
pelo assumpto nella abordado, como pela solução, em brilhantis-
sima fó;:-ma, indicada para os problemas fundamentaes da questão 
social, não póde nem deve ficar. ape·nas com a consagração dos 
applausos que a coroaram ho salã\J nobrn daquella academia, nem 
ter a publicidade e divulgação decorrentes tão sómente da noticia 
dos principaes orgãos de S. Paulo e desta Capital sobre aqüella 
festa 

Fugiu essa oração . ao modelo tradicionalmente observado1 em 
festividade dessa natureza, onde commummente se sublimam as bel-
lezas ideaes elo direito, as energias fecundas e reparadoras d·a Jus-
tiça e conselhos de ethica profissional a serem orbservados na vida 
pratica. . 

Director da Faculdade ele Direito de S. Paulo, cathedratico ele 
direito constitucional, sociologo, homem de •governo em effectiva 
e ·efficaz actividaele na alta administração da minha terra, o illus-
tre paranympho que é, ante•s d·e tudo, organização moral onde os 
esplendores da intelligencia, em harmonioso consorcio com supe-
riores dotes de coração, experime•ntam o accentuado influxo destes 
ultimos, sentiu-se attrahido e dominado pelas mais sérias e elevadas 
preoccupações ácerca da questão maxima da actualidade; deteve-
~e nci exame della, aprofundando-lhe o e1studo, j·á sob o ponto de 
vista geral, já de modo esp·ecial sob o da situação patria, e ao des-
pedfr-se dos novos bachareis, seus discípulos, quiz com elles dividir 
:os fructos ·de . tantas e tão sérfas cogitações, e, para isso, elevou-se 
':is regiões serenas do estudo e da meditação, de onde as mentalicla-
. des de escól descortinam, appreh endem e apredam os plrnnomenos 
· caracteristicos das · grandes e profundas· crises sodaes, ·e, por um 
e:xtraordinario poder de evocação e de synthese, a sua palavra ma-
gica pqz em evidente destaque os problemas do movimento, em seus 
nsvectos economico, político, jurídico, assignalando seus fundamen-
tas e · factores, bem como as prova veis . consequencias ' delles, vazan-
rlo, emfim, no brilhante discurso, a derradeira lição 'na qual enthe-
sourou suggestões, conselhos, providencias e rµedidas, · qué in·contes-
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tnvehnente, Sr. })lresidente, constituem verdadeiro programma para 
a s,1lução da questão magna. 

· · O SR. Luiz Do MINGUES - Muito bem. Poz, como ninguem, o 
problema nos seus termos. 

O SR. JosÉ .LOBO - O preclaro paranympho e mestre não pro-
curou em tal emergencia, Sr. Presidente, desfigurar as difrficulda-
dcs da situação, nem attenuar-lhes os perigos, e o quadro da so-
ciedade, ºque surgiu dos ·destroços d·a uHima guerra, appareceu por 
entfé as suas palavras com um verdádeiro, luminoso e assustador 
relevo. Ao lado, porém, dos horrores da confusão, da desordem e 
da anarchia que ameaçam agora a sociedade nas suas fundações, col-
Iocou ·O illustre mestre remedia de cuja effj.cacia não é licito des-
crer, demonstrando, assim, Sr. Presidente, que não tinha o propo- · 
sito de alarmar os espíritos, mas tão sómeµte o de fazel-os conhecer 
toda a extensão ·de passiveis calamidades i;ociaes com referencia ás 
quaes tranquillizou a 1consciencia de seus discipulos de hontem e 
collegas de hoje, assegurando que no proprio direito encontraríam 
o especifico ·para esses males e calamidades, enunciando as seguin-

. tes e memoraveis sentenças: 

"A con$trucção jurídica da soç:ieàade, ·quer sob ·O ponto 
de vista internacional, ·quer, restrictamente, sob o aspecto 
brasileiro, não é obra supedor ás possibilidades do direito. 
A missão actua1 de1ste não é superior ás suas virtudes." 

Conhecedor profundo da natureza e da extensão das molestias 
a que esif:á exposta a sociedade presente, S. Ex. as resume em uma 
fórmula de rara !felicidade: 

"Facilmente se reconhece que a s1ociedade está atacada 
de dous generos contrarias de loucura collectiva - a lou-
·cura da riqueza pelos negocios, e a loucura da destruição 
pela anarchia." 

Não se limita, porém, ao simples diagnostico, e prescreve · re-
media: 

"Ponhamos de permeio, se quiz·ermos salvar a socieda-
de actual, um novo genero d·e fanatismo - o fanatismo da 
ordem pela conformidade. " 

Todo o esplendido edHióo da nova sociedade, redimida e cura-
da dessas duas fórma'S d e loucura collectiva, está encerrado ·dentro 
elos limites fixados pelos dous vocabulos: - ordem e conformi-
dade - duas virtudes, que em todos os tempos p,roduziram resulta-
do benefico e s·eguro. 

Enunciada, porém, essa fórmula de tratamento, sem o nece·ssa-
rio desenvolvimento, ella .ficaria vaga e i;ndeterminada, ligada ao 
simples valor desses dous termos, porque, na verdade, Sr. Presi-
dente, a efficacia do tratamento pre'conizado depende, .. Principal-
mente, do conceito ·que se formar da ordem social e da maneira de 
a conce:ber e realizar Não ·descurou, porém, dessa ne·cessidade o 
illustre panmyrnpho, e estfl'beleceu, · com amplo, verdadeiro· e justo 
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desenvolvimento, o conceito da ordem social, a qual nos devemos de-
. dicar até ao fanatismo. 

Não se illudam, entretanto, os reaccionarios impenitentes e os 
intransigentf!s d efensores ·do capitalismo insaeiavel e voraz: a con-
cepção de oruem social defendida e sustentada por S . Ex . , não é 
a . ·que vigorou · durante o periodo historico que '[)recedeu a grande 

. guerra, pois essa se desfez, felizm ·cnte, por entre o fumo das colos-

. saes e continuas batalhas, sob cujas ruinas ficou . sepultada, e seria 
perigosa insania pretender resuscital-a. 

A concepção desenvolvida pelo Sr . Herculano de Freitas, póde, 
sem prejuizo de clareza, ser resumida nà seguinte fórmula: 

Caracterizam a vida, no presente momento historico, 
novos ideaes e aspirações novas, a que correspondem ne-
cessidades tambem novas, como censequencia de ·profun-
das modificações çlas suas condições· de facto. Uma vi-da 
nova deve, pois, corresponder tambem a esses ideaes, as-
pirações e necessidades. Ora, é o direito aue torna pos-
sível, r egula e garante a. effectividade da vida social, pelo 
que· a essas novas condições de vida, a esses novos ideaes, 
aspirações e necessidades, - forçosamente ha de corres-
ponder um direito novo. 

E' de summo interesse, entretanto, para os m embros do poder 
rncarregado de elaborar esse direito novo, como em geral para os 
intei''essados em tal elaboração, acompanhar em suas proprias ua-
lavras o ·desenvolvimento dado a essa formula esplendida, no dis-
;:urso de que nos occupamos. Acompanhemol-o, pois: 

"O direito crêa e regula, a ordem - rme é o equilíbrio 
das actividades ; a ordem indisprnsavel á segurança das 
·garantias. sem as quaes é incerta a vida e são anniquilados 
os estimulos de •conserval-a; a ordem cuia fórma definitiva 
•está na organização democratica do poder, por todos e 
para todos, mas sunremo re_gulador da coexistrncia dos 
hom ens e das actividades discinlinadas do~ indivíduos ; a 
ornem que realiza no corpo social a interdependencin ju-
rídica, ·em Jogar da disp ?rsiva independen cia do individuo; 
a or1fom ·decorrente da solidariedade social, fund amento do 
direito, que eauilibra as garantias a cada um com :às facul-
dades do poder . 

Essa ordem, indispensavel á vida social, ·o direito a 
gera e a effectiva . .· 

Toda a obra humana repousa, pois, sobre a effectivi-
dade no direito. 

Elle é que organiza o meio em aue o homem vive, pen-
sa . . opera, e morre - por elle protegido desde que .é gerado 
até ao depois de sua morte, na efficaçia da sua vontade . " 

• • 
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"Dilacerado pela · guerra, o mundo internacional busca. 

ainda vacillante, um nevo principio de organização, de que 
a Sociedade das Nações é um ·ensaio. 

Cabe a-o Direito recompôl-o, creando a consciencia ju-
ridica internacional nos povos, para · a efficacia das regras 
que o · conflicto desconheceu, p elos seus autores, e que as 
contin'gencias da defesa obrigaram a desrespeitar, pe-
los aggredidos e vencedores. 

Essa reconstrucção juridica internacional não é, po-
rém, obra superior _ás possibilidades do Direioto. 

Elle tem de operar com o tempo - creando, pela ap-
plicação do principio coercitivo, o habito de obedi encia ao 
dever internacional, como. creou nas gerações educadas do 
mundo moderno o habito de obediencia, quasi instinctiva, 
ao dever jurídico. 

A incerteza dos ensaios não induz á fallibilidade dos 
principios, mas sim á força dos embargos oppostos á sua 
efficacia . " 

* 

Posta . assim em evidencia a força reorganizadora do direito na 
esphera ela ordem ititernacional, passa o orador a encarar a situa-
ção nacional dos Estados, com o mesmo 9olpe de vista amplo, p·ene-
trante e seguro, dizendo: 

"Não menos interessante e grave_ é a situação nacional 
dos Estados . . 

Ameaçados ou conturbados pela anarchia e pelas r ei-
vindicações proletarias que pretendem impôr pelo terror 
uma nova fórma de orl!anização politica, elles têm de me-
lhorar as suas instituições econornico-juridicas para ada-
ptal-as ás novas exigencias da vipa. 

E' predso procurar o equilibrio que o direito realiza 
em uma nova -combinação dos elementos sociaes . " 

Recorre· em seguida a ex emplos de remodelações realizadas pelo 
direito em differentes periodos historicos e por occasião de graves 
.crises sociaes anteriores, para justificar a ·certeza de que elle conse-
guirá agora os mesmos resultados beneficos: 

"A slla miss,ão actual não é, pois, supierior ás suas vir-
tudes creadoras. 

Elle reorganizará o mundo nara uma futura conviven· 
eia social tão segura quanto o foi "no passado. Força de con-
servação pre~ervará as nações de se dissolverem. pela anar-
chia; e. força -de progresso, lhes dará instituições e leis 
adequadas ao seu novo estado de cousas - para que o equi-
librio, interrompido pela convulsão, se r estabeleça na es-
tabilidade relativ;i de 1.1m movlmento inçessa11tewente y~-
MadQ , " . 
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'chega-se, enlão, Sr. Presidente, á parte capital do discurso, on-
de o paranympho enfecha, em synthese felicissima, verdadeiro pro-
gramma de reforma social, ao mesmo tempo que ensina com clareza 
e amplitude - qual a ·concepção da nova ordem social e como de-
verá ser· realizada pelo direito: 

"Essa organização possivel por uma nova combinação 
elos elementos sociaes, para restabelecer o equilibrio inter-
rompido ou ameaçado, tem de operar-se pela re~tricção dos 
propositos e das pretenções dos interesses que luctam. 

E para isso o direito, que elabora nas suas cogitaçõ·es 
e já nas suas realizações, a transformação dos phenomenos 
econonücos em phe;nomenos juridicos, organiza a nova so-
_ciedade - composta de homens - com igual liberdade, 
isto é, com iJ;maes ~arantias, pondo em logar do sophis;ma 
liberal do individualismo - que apregôa iguaes - a opu-
lencia que conced 3 trabalho e a fome . que o solicita - a 
liberdade da solidariedade social, em que- o Estado am-
para o fraco para lhe assegurar, com a mesma capacidade 
juridica, a mesma jnsophismavel liberdade de vontade -
vontade insusceptivel de ser ·curvada, em proveito do rico , 
pelas contingen cias da miseri a_, e protegida pelos interes-
ses do · proprio capital, .cujos lucrns excessivos e periitoso~ 
devem, por meio do fisco, retornar á communhão social em 
que se produziram . 

Para que a fome não gere a revolta e a ana1·chia, com 
maiores prejuízos do que aquillo que se póde ceder agora, é 
mistér cuidar de preparar pelo direito a nova coexistencia 
social, confundindo nos interesses do todo - que é o Es-
tado - os interesses sempre menores dos individuas -
para que aqu elle os regule e equilibre de modo a resolver· 
a crise social contemporanea pela COii>articipação do tra-
balho no capital e nos lucros das emprezas - elevando ·a 
dignidade do _operaria, serenando as suas aspirações; dan-
do-lhe um Jogar não só juridica, mas socialmente igual ao 
dos capitalistas, tornando-o uma força consciente e volun-
taria, de cooperação economica. para trnnsformal-o em fa-
ctor de conservação e não em factor de destruição da or-
dem sodal, realizando assim praticamente á democracia, 
que reputa aviltante, sobre serem supremamente ridiculas 
nos noss·os tempos, todas as pretenções aristocraticas.. E' 
preciso que a nossa sociedade não reproduza o papel da 
nobreza franceza em face da grande r evolução - para não 
ser eliminada por · incapaz, ou tornar-se inutil ·pela segre-
gação. 

As proprias forças conservadoras devem tomar a si, . 
afim de poder dirigil-as, as justas reivindicações das mas-
sas . Conservar não é resistir cega e obstinadamente - mas 
sim evitar que as transformações se façam brusca e radical-
mente. E' preciso · evolver para não revolucionar as massas, 
que trabalham e produzem contra a avidez excessiva do di-
nheiro que vorazmente se quer multiplicar, attingindo ás 
proporções phanta11ticas qe µma loucura pela fortuna 
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tisfeitas nas suas aspirações de dignidade e. de bem estar 
relativo - para não se entregarem desvairadas á me·reê 
das allucinações das varias modalidades· do anarchismo ." 

Como vê .a Camara. S . Ex. consigna n essa parte de s·eu dis-
curso· pontos capitaes do problema, aquelles justamente que têm 
sido impugnados pelos que ·combatem a intervenção do Estado, no 
sentido de estabelecer, mediante medidas l egaes, o justo equilibrio 
da liberdade e da vontade nas relações entre o capital e o tra-
balho. 

Foi benigno o Sr. H t> l'culano de Freitas ao qualificar o manej-0 
dos que se onuõem á alludida intP.rvenção, manejo que S. Ex. de-
nominou sophisma liberal do individualismo. porque se alguns o 
rmpregam .como tal, e se outros são victimas de uma illusão. phiJoso-
rihica, nascida da escola ou svstema a au e obedecem, na maioria 
rtos casos não passa de verdad eiro P.mbnste. 

O combate é dado em nome da liberda<'fe indivi<'lual. em nome da 
liber<'fad e de rontractar traba1'ho : mas, Sr. Presidentl' . essa ma-
nife<>tação da Jiherdade, a livrP determinação da vontade ao con-
tractar, presuppõe a ausencia de aualauer fórma de ·coacção, e eu 
não comprehendo como se póde estabelecer parallelo entre -0 estado 
de animo,, espírito e se!ttimento, dos detentores do capital, .com a 
11alisfação de suas necessidades garantida pelo mesmo capital e suas 
rendas, e o trabalhador ameaçádo pelas preoccupações decorrentes 
da falta de trabalho, pela fome, pela miseria, pelo definhamento 
proprio e dos seus. 

Em psychologia não se conhece elemento de coacção mais pre-
mente do que esse, de tal arte que recorrer á liberdade individual, á 
livre determinaçã·o de vontade, para estabelecer parallelo entre essas 
duas forcas, proclamando-as em id Pntko p·é de igualdade quanto 
ao effectivo exercício da liberdade, é manejar embuste em favor cio 
forte contra o fraco . 

O SR . NICANOR NAscrMENTo - Apoiado. · V . Ex . está expri-
•11indo fielmente o pensamento moderno. 

O SR. JosÉ LoBo - Cumnre, além disso, affirmar á Camara, 
Sr. Presidente, que a concepção de ordem social, assim exposta e 
desenvolvida, não constitue exi.gencia de rl!,dicalismo extremado, 
como fazem crêr nossos ·oppositores com fito de alarmar o espírito 
conservador. . · 

Não póde. incorrer nessa increpação. S. S . o Papa Leão XIII, 
.::hefe da egreja romana, cujas ·doutrinas e tradições a repellem , 
e qne na Encyclica Rerum Novarum explicou e sustentou o novo 
credo . Tambem não incorreram nella .os Iiheraes da escola catholica 
tla França, da Belgica e da Italia, que inscreveram no seu program-
ma político a verdade nova. Nella não incorreu o Conde de Mun, 
parlam entar fr ancez já fallecido, conservador, monarchico e perten-
(':Cnte á ari stocracia , que se fez apostolo qess·e mesmo credo e o 
sustentou nos seguintes e memora·veis termos: !'Les paroles que j'ap-
porté ici je les couvre d'une au.torité qui, pour moi, est de toute ma-
niére profondement r espectable, et aui l'est pour tous par la gran-
deur de la pensée et la haute\]r de l'éloquence, je les couvre du nom 
de Lacordaire, qui parlant du travai! et mostranit cette lutte formi-
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dahle · oii se ren·contrent, dans l'histoire du monde, les maitres et les 
servilelJrs, les grands · et les petits, s'ecriait : "Entre le fort et le fai-
ble, c'est la liberté qui opprime, et e' est la loi qui af ranchit." ( •) 

Não é suspeito, Sr. Presidente, não o póde ser, de radicalismo 
extremado, o proprio Sr. Her-culano de Freitas, Secretario da JWi" 

· liça e chefe da Segurança Publica do Estado de S . Pai;ilo. 
Não se alarmem, pois, as c.ons.ciencias timor·atas, porque o nos-

so liberalismo reformador é que encarna o verdadeiro espirita e o 
~erda .deiro sentimento de cons ?rvação social.. 

Não ha, pois, Sr. Presidente, como não consagrar esse esplen-
dido desenvolvimento da concepção de ordem social, cha.man.do 
para elle a attencão do poder a quem incumbe fazer as leis . 

Para sua realização integral recommenda o Sr. Ilerculano de 
Freitas - "o fanatismo da ordem pela conformidade". Providencial 
é. por certo. invo~a r as influencias moraes desta virtude em . favor 
'fla solução do problema. . 

Não d Pvemos, nem podemos alimentar na consciencia das mas-
sas a illusão perigosa de remedias promptos, de remedias que .tra-
gam a cura integral para seus males. Lançar mão de uma tal illu-
:;ão constituiria deshumana utopia tão irrisoria e tão criminosa como 

·seria a daquelles que annunciassem r emedia para a cura completa 
dos males do corpo. accenando com .a suppressão das enfermidades 
e com o desapparecimento da morte. 

"O direito tem, nas suas possibilidades juridicas, affirma o Sr. 
fírrcufano de Freitas, o poder harmonizador por excellencia . " 

Não é possivel, entretanto, harmoniar interesses em lacta, sem 
que cada uma das partes antagonicas cedá alguma cousa, c1uanto aos 
·seus respectivos interesses . J n dispen savel P., por cons eguinte, que 
cada um se conforme em perder um pouco do muito que acredita lhe 
dever pertencer . 

Não é apenas essa. porém, a providencia indicada pelo para-
nympho quanto ás influencias de ordem moral, pois nesse particu-
lar elle reclama uma verdadeira cruzada amorosa pela ·conversão 
.Jos irn~;o s gentios da sociedade: 

"Todos nós que . sômos dirigentes, todos nós que temos 
· interesses superiores em manter a familia, em manter a 

propriedade, em manter a liberdade, em manter o Estado, 
emprehendarrios a cruzada amorosa da conversão dos novos 
gentios da sociedade actual - imtruindo-os, encaminhan-
do-os, soccorrendo-os para extrahil-os da t> scuridão nefasta 
duma perigosa psvchologia, feita · d e appetites e feita de 
adias, .f!ara a claridade serena da vida de coexistencia so-
lidaria dos homens, todos reciprocamente dependentes, e, 
pois, todos igualmente ligados á . organização que lhe garan-
te a vida, que lhes garante o trabalho .· 

Prega elle então : 

"Aos ri cos, que a sua riqueza depende dos meios so-
ciaes de garantil-a, e que os excessos da sua ambição géra. 

(*) - Disco.urs, t . IV, ~ . 70 e eegu!nte , 
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ao lado, muito perto delles, o 
te e destru1dora; que devem, 
despojar-se, opportunamente, 
massas trabalhadoras. 

perigo da revolta inconscie.n.~ 
para diminuir esses perigos, 
de privilegias odiosos ás 

Aos trabalhadores, aos pobres, que a illusão da anar-
chia não lhes crêa situações pr_opicias - ella é a perma-
nente desqrganização em que a vida, o pão e o lar são in-
certos e inseguros, e realizal-a fóra procurar, no suiddio 
collectivo, o remedia para a reconstrucção social." 

A's autoridades, aos politicos, aos sacerdotes, aos autores e 
;:mblieistas, á mulher, emfim, qual a missão a cumprir nessa cruza-
da, missão feita de renuncias, sacrifícios por amor á patria e ás 
mstituições sociaes indispensaveis á sua vida, grandeza e indepen· 
dencia. 

" * . • 

As superiores producções do espirita humano, embora, oriundas 
de cerebros separados, no tempo ou no espaço; por longas distan-
cias, e orientados por systemas philosophicos oppostos, não raro 
apresentam affinidades e semelhança em pontos substanciaes, como 
reflexds de algumas das multiplas faceta~ da verdade . A memoravel 
Encyclica de S. S. Leão XIII e a oração, mt>moravel tambem, do 
Sr. Herculano de Freitas, são disso um exemplo brilhante. 

O sopro divino que inspirou a Encyclica infiltrou-se naquella 
oração, e nella palpita e se expande. E - fructos de inspiração di-
vina - es'sas duas producções têin por escopo unico e immediato 
- realizar obra humana, profundamente humana, qual a de ampa-
rar sob o imperio de uma lei nova, com garantias iguaes. ás outorga-
das aos poderosos detentores do capital, direitos e aspirações que 
o patrimonio material e rri00.ral de humildes creaturas, que - entre-
tanto, formam a maioria da Nação - as massas operarias, que fa-
bricam a riqueza privada e publica, pois só o trabalho faz Nações 
fortes, grandes, ricas e indep ~ndentes. 

Assignal-o, porém, esse phenomeno d e semelhança e affinidade 
entre as duas superiores manifestações do entendimento humano, 
para fazer resaltar, como conseque,ncias da lei ·que as r ege e domina, 
que assim se dá porque ambas se inspiraram na fonte purissima da 
verd1de, de que a justica e o direito são aspectos reaes, visam am-
bas a realização pratica da mesma verdade no terreno da orga-
nização legal do trabalho. 

Só os cegos, só os espíritos obliterados pela indifft>rença e pelo 
scepticismo (duas fórmas perigosas de pragas sociaes) ou por inte-
resses fundamente egoístas, poderão negar a brilhante realidade 
dessa conclusão. Aos membros 0do poder político. incumbido de elabo-
rar o direito novo. não é dado - porém - fugir á luz e ao calor 
do novo sol, cumprindo-lhe.s ao ·contrario lançar mão de seus raios 
para illuminar a nov'a organizacão do trabalho, já projectando ·a lei, 
já discutindo e votando o projécto . 

Não basta, porém, elaborar a lei. Urge tambem, por meio , de 
· propaganda intelligente, opportuna, e· tenaz, , crear o ambiente que 

fadlite a acceitaÇão da lej no.va, a submissão a seu imperio por par-
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. t:e de todos aquelles que figuram - directa ou indirectar:nente - ern 
as novas r ·elações , de direito. 

Membro da Commissão de Legislação Social e director de seus 
trabalhos. tendo lido o notavel discurso do Sr. Herculano de Frei-
fas, eu não podia deixar de pedir, como consagração que lhe é jus-
tamente devida, sua insercão no "Diario do Congresso", pois de tal 
valia é elle. i;>ara a solução do problema operario, que um dos me-
lhores publicistas ' brasileiros da geração contemporanea, após sua 
leitura. affirmou no primeiro periodo de luminoso editorial do Paiz 
o seguinte: 

· "Emquanto s e manifestam tantos symptomas ·da con-
fusão e da desord~m. em que se debate a nossa mentali-
dade politica, alheada das realidades da maior ·crise his-
torica, uma analyse, superiormente delin eada dos grandes 
nroblemas do momento, .como a fez agora, em S . Paulo, o 
ilJustre Sr. Herculano de Freitas, vem trazer a todas as in-
telfürencias lucidas e reflectidas ·a tr.anquillizadora certeza 
ele que. entre os nossos eliriitentes. ha quem nos possa guiar, 
n'o meio dos perigos e das difficuldades da situação que DOS• 
de.fronta." 

Sr. Presidente, a comprehensão do dever é que me traz a esta 
tribuna para della e. nella inidar a minha contribuição nessa propa-
ganda e nanuella cruzada de amor pela conversão dos novos gentios 
da sociedade. · ' -, ' "'1"""1,W\11111•1 

O sentimento da necessidade d ? cumnril-o explica minha pre-
sença aqui, e só elle justifica haver tomado á Camara o tempo ne-
cessario . .. 

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Muito utii. (Apoiados . ) 
O SR . JosÉ LoBo - ... para requerer que ' seja inserta em nos-

·"ºs Annaes a oraÇão academica do Sr . Herculano de Freitas, onde 
Jiq ele, com inteira justiça. brilhar entre os . melhores e mais solidas 
docum entos sobre a questão social. (!rfoito beim; muito bem. O ora-
dor é viva[Tlente c1zmprimentado.) 

SESSÃO DE 30 DE .JULHO (1920) 

O &r. Anid~alde BeZ<en-a -- Sr. Presidente, dão-lhe titulo para 
i ntervir na discussão dos reauerimentos do nobre Deputado Sr . 
)fa11ricio de Lacerda, de um lado, a justa consideração que tenho a 
S. Ex . e, de outro, o interesse que me despertam as questões doutri- 1 
nadas relacionadas ·com esses requeriment.o's. · 

Começarei por tratar daquelle em que o nobre Deputado indaga 
"porque até agora não foram remettidos á Camara os documentos. 
actas, convenções e resoluções da Conferencia do Tratado de Was-

. hington". Como V. Ex. e a Gamara sabem, Sr . Presidente, por força 
<las disposições do Tratado da Paz. tomámos officialmente parte na 
Conferencia InternacioTI"al de Washington, destinada a solucionar 
os principaes problemas que agitam o mundo do trabalho, creando 

· ri ma situação sobremaneira grave, que preoccupa a attenção dos 
governos e homens de responsabilidade de todos os paizes. Com as 
demais nações signatarias das conv-enções elaboradas naquella Con. 



ferencia, compromettemo-nos a adoptar em nossa legislação interna 
um certo numero de medidas garantidoras do operariado. Mas, ao 
mesmo tempo que isso se dava, estudava esta Camara, pelo seu orgão 
especial, a Commissão de Legislação Social, o problema da regula-
mentação do trabalho, de accôrdo com as condições proprias ao 
nosso meio e ia assentando, como a.inda o está fazendo, uma série 
de projectos de lei sobre os varios aspectos daquella questão, que 
em suas linha~ ger-aes póde-se assegurar serem muit0 mais comple-
tos e liberaes do que os resultados imprecisos daquelles convenios 
mternacionaes . 

Na conformidade de uma das resoluções tomadas na Conferen-
cia de Washington, ficou o Departamento Internacional do Traba-
lho com a incumbencia de remetter a cada um dos governos :signa-
larios das convenções acceitas naquella conferencia um certo nu-
mero de ex:emplares das actas do mesmo congresso. Succede, en-
tretanto, Sr. Presidente, que até agora o nosso Governo só recebeu 
um exemplar desse volumoso documento . Tem o Ministerio das Rc-
iações Exteriores envidado esforços para o recebimento daquelles 
exemplares, destinados á distribuição entre as diversas corporações 
interessadas no assumpto, especialmente a Camara dos Deputados . 
Não seria possível, Sr . Presidente, a remessa á Camara desse unico 
documento, que pertence ao archivo do Ministerio, nem ainda fazer 
cxtrahir cópia authentiéa das 600 e tantas paginas typo meudo, de 
que se co,mpõe esse impresso. Por outro lado, cumpre considera r 
que essa demóra na chegada de ta:es documentos a esta Camara, em 
nada prejudicou, de facto, a elaboração das leis que vamos deline-
ando nos projectos já estudados na Commissão de Legislação So-
cial, da qual fazemos parte eu e o nobre Deputado signatario do re-
querimento, porque, como disse, as medidas que vamos assentando 
ultrapassam de muito as linhas inseguras e tímidas das convenções 
adoptadas na Conferencia de Washington. Posso, porém, assegurar 
ao nobre Deputado ·conhecedor, como eu, dessas convenções, que 
o mais breve possível chegará officialmente á Camara, devidamente 
authenticado, o teôr das n'llcsmas oonvenções e reoommendações ela-
bora.das em Washington. Se vantagem houver em ratificar logo essas 
resoluções, antes de votadas as proposições .da Cormnissão de Legisla-
ção. Social, já nenhuma difficuldade teremos em fazel-o, parecendo, 
·entretanto, que bem melhor será empregarmos nossos esforços em 
realizar de vez e o mais breve possivel obra mais completa. 

Ainda em uma outra drcÜmstancia se demonstra o proposito 
O.o Governo em dar o maximo conhecimento aos r esultados daquelie 
congresso trabalhista . No relatorio do Sr. Ministro da Agricultura 
do ·corrente anno, está transcripto o relatorio do Sr . Afranio de 
:\iello Fanco, um dos nossos representantes naquella Conferencia, 
no qual se faz o historico dos trabalhos e se synthetiza as conclusõ.es 
da mesma Conferencia. O relatorio do outro representante de nosso 
Governo, Sr . Carlos Sampaio, já foi remeWdo á Camara pelo' Sr. 
Ministro das Relações Exteriores . Se convém ou não, tratar . desde 
iogo de ractificar essas resoluções, é matr,na que, menos ao Ga-
verno, que á Camara, compete decidir . Com a chégada de these da-
qu'ellas resoluçõ.es, poderemos discutir ·o assumpto, eu e meu digno 

· coinpanhefr9" ·da Commi1>são .de . Legislação .. ·.SQcial . 
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Passo agora, Sr. President~,. a tratar do segundo requerimento 
do illustre representante do Estado do Rio de Janeiro. 

Pergunta S. Ex. "porque o .Governo, até agoq1, não cumpriu o 
decreto que instituiu o Departamento do Trabalho". 

Para responder a este ponto, Sr. Presidente, não haverá mistér 
mais do que abrir o relatorio do Sr. Ministro da Agricultura, onde, 
officialmente, se faz o historico do decreto legislativo organizador 
do Departamento do Trabalho e em que, nos term,os mais encomias-
ticos se preconisa essa criação. 

Para maior esclarecimento do assumpto, permittir-me-ha V. Ex. · 
Sr. Presidente, incluir nesta exposição as palavras em que o Sr . 
Ministro da Agricultura faz os mais jüstos elogios á iniciativa parl·a-
mentar do nobr e Deputado pelo Estado do Rio: 

"Em 'relatorio correspondente ao anno de 1915, teve a Directo~ 
ria do Serviço de Povoamento, a feliz iniciativa de d =monstrar ao 
Governo a conveniencia e necessidade de sua . completa remodela-
ção, transformando-a em Departamento Nacional do Trabalho . 

Essa iniciativa t eve repercussão na Camara dos Deputados, 
havendo sido, nesse sentido, apresentado áquella Camara do Con-
gresso, o proj ecto que tomou o n . 44, de 1917, de autoria do Depu-
tado Sr '. Mauricio de Lacerda. 

O Deputado Sr . Alvaro Botelho, de saudosa m emoria, relator 
desse projecto, em seu luminoso parecer, fez sentir que urgente e 
imprescindível era a crw ção desse novo apparelho administrativo, 
orgão regulador, por excellencia, dos conflictos, que se suscitam, en-
tre patrões e operarias. Disse S. Ex. que o alludido projecto encer-
rava, em seu conjunto, questões de alta relevancia, pois ao lado dos 
assumptos de ordem social, se apresentavam outros de aspecto eco-
nomico, envolvendo o trabalho agricola e industrial e o provimento 
de braços nas terras devolutas da União. 

Preferiu o representante mineiro modificar o projecto, para 
que, ao envez de uma autorização ampla ao Poder Executivo, fàssem, 
desde logo, apresentadas as bases em que o Congresso entendia de-
vesse assentar a organização do Departamento Nacional do Tra-
'ualho. 

Foi essa, em rapidas linhas, a origem do decr eto legislativo sob 
n. 3.550, de 16 de Outubro de 191'8, autorizando a remodelação da 
Directoria do Serviço de 'Povoamento. 

Pensa este Ministerfo que não mais é possível sustar tão Htil re-
f órma, que attende a interesses tão momentosos. 

·Cumpre ao poder publico regular e resolver uma série de pro-
blemas, que, apenas, se acham esboçados, devido á ausencia de leis, 
µode·ndo-se, mesmo affirmar, sem r eceio .de contestação, que é pre-

. ciso .fazer tudo, porque o p.ouco que, nesse terreno, está f,.eito, exige 
· ·'Pl·ompta remodelação . . 

Nessa ordem de .idéas, tem o Ministerio da Agricultura cogitado 
·do assumpto, parallelamente ás reuniões que v:ae realizando · a Com-
miss·ão · Consultiva, de Accidentes do Trabalho, pretendendo com u 
inaior bl'evidade tornar eff e e tiva a installação do Departamento Na-
ci'onal do Trabalho. 

. . . A .necessidade de repartições protectoras do trabalho é. um facto 
reconh.ecido por todos: ·os paizeit adeantados; e comquan~o variem _de 
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uma nação para outra, tem a generalidade delles um triplice fim: 
estatístico, patronal e preventivo, repressivo. 

Ao nosso departamento, tal qual o. delineou o Congresso Nacio-
nal, incumbirá: preparar e dar execução regulamentar ás me-
didas referentes ao trabalho, em geral; dirigir e proteger as cor-
rentes immigratorias, que procurarem o paiz e amparar as 'JUe se 
formarem dentro .do mesmo; superintender a colonização nacional 
e extrangeira; dirigir o Patronato Agricola; executar todas as me-
didas attinentes ao serviço das terras do Territorio do Acre; pu-
blicar um boletim de informações; crear conselhos de arbitragem e 
conciliação; dirigir os serviços de locação de trabalhadores e de 
propaganda de syndicalismo e coop~rativismo; frscafü:ar as compa-
nhias de seguro, que opevarem em accidentes do trabalho; manter o 
Escriptorio de Informações e Collocações no porto do Rio de Ja-
neiro; organizar secretariados e commissões de inqueri to, sobre as 
questões sociaes; fiscalizar, permanentemente, os estabelecimentos 
fabris, commerciaes e agrícolas, velando pelo fiel cumprimento da le-
gislação em vigor; prestar assistencia judiciaria gratuita aos opera-
r ios, no que respeita ás garantias do seu trabalho e, no caso de ac-
cidentes, aos representantes das victimas. 

A composição do Departamento Nacional do Trabalho resume-
sc em tres divisões, que se destacam pelar. respectivas especialida-
des teclmicas. . 

Os encargos attinentes á legislação, inspecção e estatistica do 
trabalho, ficam affectos á 1• divisão. , 

Para se legislar com segurança, é preciso que se tenha observado; 
e a nossa legislação social• só terá bases firmes e só satisfará ás exi-
gencias e oondições do nosso meio, se fôr precedida de um rigoroso 
inqnerito, pelo orgão technico competente, de onde resulte o mo-
,·imento inicial para o conjuncto de leis, d·e cuja applicação e fisca-
li.i:ação deverá ser incumbido o Departamento Nacional do Tra-
balho . 

. A inspecção, principalmente para o nosso paiz-, é base indispen-
savel, porquant.o da observação attenta e da pratica é que poderão 
sahir os elementos seguros, para a legislação social, elaborada com a 
'.ludiencia dos interessados e após a verificação das necessidades 
occurrentes. A lei, assim decretada, será de applicação, relativa-
mente facil, consagrando, apenas, medidas provadamente uteis, que 
a ningu em será licito repudiar. 

Os serviços de inspecção serão centralizados na 1 • divisão, que 
systematizará todas as observações e dados estatísticos, que servirão 
de fontes para novos dispositivos legaes. · 

· Como annexos, terá essa divisão a Bibliotheca e o Museu So-
cial, que é o instituto de prevenção dos accidentes do trabalho, de 
hygiene industrial e de educação geral e profissional da classe 
obreira. ' 

O museu, orientado por uma commissão de technicos, fará es-
tudc's e pesquizas relativas: ás condições da classe operaria á phy-
siolngia do trabalho profissional; ao regímen alimentar dos traba-
lhadores; ás condições de adaptação dos adolescentes ao trabalho, 
sua instrucção ·e aprendizagem; aos múos de melhorar a situação 
moral e material dos elementos que concorrem para a producção e 
distribuição das riquezas; á readaptaçãc;> a out.ras profissõei. dos 
operarios victimados por accidentes do trabalho, etc. 
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Esse museu m.anterá m0struarios dos mais modernos apparelhos 
e dispositivos referentes á segurança, hygiene e salubridade dos lo-
caes de trabalho e expedirá conselhos e instrucções de ordem te-
chnica e preventiva. 

A' 2·" divisão do departamento foram confiados os serviços 
technicos de engenharia e outros de caracter administrativo nos nu-
cleos coloniaes e terras publicas. 

Cumpre á 3•· divisão tratar dos assumptos concernentes á Sup·er-
intendencia do Patronato Agricola, á immigração e contabilidade 
espedal do departamento. 

Concluindo suas justas e ponderadas considerações, nas quaes 
o Sr. Ministro da Agrjcultura bem demonstra o real interesse do Go-
verno pela solução dos problemas do trabalho, entre nós, af-
firma que, não havendo nenhum embaraço para a remodelação da 
Directoria do Serviço de Povoamento do Sólo, a creação do Departa-
mento do Trabalho "está apenas dependendo de que seja ultimado 
o respectivo r.egulamento". . 

Vê, portanto, o nobre Deputado, autor do requerimento de in-
formações, que tudo quanto ha a dizer sobre o assumpto, está pu-
blicado em um documento official, largamente divulgado, do qual 
~e evid encia que o G0verno' tem a exacta comprehensão do valor 
daquelle departamento, nas suas relevantes funcções de coordena-
ções d e elementos informativos de inspecções e fiscalização do traba-
lho e conciliação dos conflictos entre patrões e operarios. Não é 
outro Q pensamento do illustre autor do requerimento e é sempre 
consolador verificar-se, nestas agitadas questões, que tanto divi-
dem os espíritos, um tão perfeito .accôrdo de vistas. Restaria o ar-
gumento da r elativa demóra naquella execução. Mas dessa incre-
pação parece que poderá ser galhardamente absolvido o Ministe-
rio da Agricultura, quando se reflecte na summa importancia que 
vem assumindo, depois de celebrada a paz, o problema da immigra-
ção e .localização de trabalhadores extrangeiros, cuja solução pra-
tica está cornrnettida aquelle departamento, ao lado das funcções 
concernentes ao traba)ho. Podemos, assim, ficar perfeitamente 
lranquillos de qqe não será da parte do Governo que encontraremos 
a menor difficuldade para .a elaboração de uma legislação reguladora 
do trabalho, que majs equitativamente garanta a situação de nosso 
operariado, tão digno de nosso interesse. 

SESSÃO DE 2 DE AGÕSTO 

O Sr. Andrade Beze1rra ( *) - Sr. Presidente, estou informado, 
pela noticia de um jornal, que o nosso distincto collega Sr . Depu-
tado Maurício de Lacerda, magoado pela rejeição de alguns de seus 
requerimentos, notadamente dos relativos á remessa de docum~ntos 
da Conferencia Trabalhista d e Washington e á execução da lei 
creadora do Departamento Nacional do Trabalho, resolvera exone-
rar-se das Commissões de Legislação Social e de Diplomacia e Tra-

1 . (*) l\f~o. foi revisto. pelo orador . 



tados, das quaes é S. Ex. membro proeminente, niio 
nhecido zelo com que estuda os assumptos sujeitos aq 
•1ão tambem pelo extraordinario fulgor da sua 
(Apoiados.) 

só pelo reco-
seu e:l).ame, s .-

intelligenda . 

Sem outra autoridade a não ser aquella que me resulta do fçicto 
de ter sido eu quem com S. Ex. discutiu a materia daquelles r eque-
rimentos, eu me permittiria dirigir um appello ao nobre Deputa C!Lo 
para que não insistisse nesse proposito, evitando assim que aque]jas 
duas Comm;issões perdessem uma collaboração tão profícua, tão fe-
cunda, com a de S. Ex. 

O Sn. AUGUSTO DE Ln,u - Muito bem. A·poiado. . 
O SR. ANDRADE BEZERRA - 'Mas, perda bem maior, de conseq uen-

cias bem mais penosas seria para nós o facto de se poder suppô r que 
houvera de nossa parte, com o rejeitar aquelles requerimentos, o 
rnais J.igeiro intuito de melindrar a esse nosso d'istinct0 collega. 

O SR. MAumcrn DE LACERDA - A questão, eu não a colloquei no 
terreno do melindre. Colloquei-a no terreno de tres recusas sncces-
sivas, que interpretei intelligentemen1e. . 

O SR. ANDRADE BEZERRA - Bem ao contrario, Sr. Presidente, 
discutindo ·aquelles requerime•ntos, procurei manter a discussã•o num 
lerreno elevado, aproveit,a11do-me apenas da continge_ncia e,phemera 
;fos factos para delles tirar a lição doutrinaria. 

kinda uma 1:ic>va consideração eu poderia trazer ao eminente 
collega, da qual se evidel!cia o nenhum proposito de nossa parte -
e digo taml>em de parte do Governo - de melindral-o. E' e'sta cir-
cums•tancia, para a qual chamo a attenção de S. Ex. : em 30 de Ju-
nho de 1920, em .officio dirigido pelo Sr. Embaixador brasileü;o em 
'\VashingtQii, ao Ministerio das Relações Exteriores, officio só agora 
chegado, esse nosso representante declara que, só pelo facto de es-
lar esgotada a ecliç·ão dos documentos relativos á Conferencia Tra-
balhista, não pudéra ser attendida a re'clamação do Sr. Min;i.stro do 
Exterior, promettendo S. Ex., porém~ que, logo que, em fins çle .lu-

' lho, esses documentos fôssem publicados de novo, delles seria feita 
q .necessaria •remessa ao Governo Brasileiro. 

!Rejeitando aquelles requerimentos, Sr. Preside:nte, posso dizer, 
em meu nome e no de quantos commigo trocaram impressões a res-
peito, que não procedemos senão pela convicção de que as rnate-
1:ias d.e que tratavam, estavam completamente elucidadas e tinlrnm 
sido inteira e perfeitameµte examinadas, muito mais do ciue pelas 
inexpressivas considerações que deduzi, di'scutindo-as, do que pelas 
brilhantíssimas observaç@es trazidas pr.lo eminente colle'ga á apre-
da.çã•o da Casa. · 

O SR . MAuR1mo DE LACERDA - Perdão; e1,1 pedi documentos de 
Fesoluções ofüiciaes. Não poderia, portanto, fôssem quaes fÔssem as 
mtinhas pala:vras, SH!'>'iH·ir ·com ellas esses documentos. 

O SR. ANDRADE BEzERR'A - Mas eu trago agora a V. ·Ex. ·a pro-
va ·de que -a alleg·ação que eu fazia, de que o Governo não tin.ha .. . 

e> SR. MAuRi:crn D~ LACERDA - Aliás, acho que nessa questão 
zelei pe~os foros da Commissão. Apenas, como Relator, sol.icitei do-
cmuentos officiaes. Tres vez·es os requeri á Camara, trez vezes esta 
m'os r.ecuscm - devolvo ·o cargo que ella me confiou. 

O SH. AuausT0 DE LIM>A -- Mas, a Commissã0 n·ão póde presci.n-
.dir dos trabalhos do nobre collega. 
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O SR. MAURICIO DE LACERDA - Eu é que não podia prescindir-"· 
.dos documentos. 

O SR. ANDRADE BEZERRA - Posso assegurar que esses documen-
tos ainda não chegaram, por circumstancias independentes da nossa 
vontade e da vontade do Governo, ao Sr. Ministro do Exterior. 

O SR. l\1AURICIO DE LACERDA - A verdade é que o Governo nãe> 
quer seu auxiliado: quer ser servido . Quando se pedem documentos· 
o Governo fecha a porta pela rej.eição. 

O SR. ANDRADE BEZERRA - Demonstra·da assim a sem razão dos 
melindres do nobre Deputado ... -.,.v· O SR. :MAUR'ICIO DE LACERDA - Melindres não. Não desloque a 
questão. Insisti até agora; mesmo V. Ex . fallando, o Governo não 
declara que poz ás ordens da Commissão documentos de especie al-
guma. Vem com a mesma negaça. A questão não é com V. Ex. nem. 
com a Commissão. A questão é esta: o Governo precisa de nos aju-
dar a ajudal-o. . 

O SR. ANDRADE BEZERRA - A'quillo de que eu desejaria conven-
cer ao nobre Deputado ... 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sob o ponto de vista moral, da 
parte de meus collegas, nada ha. Não é, pois, questão de melindres, 
é uma questão de facto. 

O SR. ANDRADE BEZERRA - Demonstrando, ao menos de nossa 
parte . .. 

O SR . MAURICIO DE LACERDA - Isso nunca puz em duvida. Mes-
mo porque, no fundo, estou certo de que todos os meus collegas ele 
Commissão reconhecem que é um grande descaso do Governo não 
enviar os documentos de que ella precisa, embora não o declaremy 
por disciplina parti daria. Eu, que não a tenho, digo tudo . 

O SR. ANDRADE BEZERRA - Julgo, Sr. Presidente, incompatível 
com o generoso temperamento do nobre Deputado, depois, de pres-
tadas estas explicações, que insi·sto, . permitta-me S. Ex. que o diga,. 
cm o seu máo avisado proposito de deixar o cargo de membro da-
qucllas duas Commissões, que ·a Camara lhe confiou e confia, certa· 
do brilh:;mtismo e · da lealdade com que S. Ex. os desempenha . 
(;l1izito bem; muito bem . ) 

O Sr. J·cs-é LOibo - Sr. Presidente, depois da brilhante oração 
proferida pelo illustre representante de .Pernambuco, poderia pare-
cer descabida qualquer outra manifestação no sentido de assignalar 
que não ha motivo para que o digno representante do Estado do Rio, 
Sr. Mauricio de Lacerda, abandone a Commissão Permanente e Espe-
cial de que faz parte nesta Camara. Entretanto, o incidente offerece 
um outro aspecto, differente daquelle pelo qual foi encarado, e que me 
obriga a delle tratar, na qualidade de Presidente da Commissão de 
legislação Social, para affirmar que ha motivos valiosíssimos para 
q•Je a _ Camara Se opponha a esse abandono. E se eu não acudissE>,' 
mais com um testemunho do que com um dis·curso, da verdade e-
procedencia de tal affirmativa, deixaria de bem cumprir meu de-
vtr, praticaria uma injustiça. 

O aspecto ·que o incidente offerece, no tocante á Commissão. 
de Legislação Social, caracteriza-se pelo cunho de um accentuado 
interesse publico. 
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Não está em jogo uma questão de maior ou menor melindre, e 
sim uma questão de ordem social, de interesse publico. (Muito bem.) 

A Commissão de Legislação Social foi encarregada de uma obra 
de extraordinario merito e de indiscutivel responsábilidade. 

Ella já tem 'cumprido seus arduos deveres, sob mais de um pon-
to de vista, examinando, discutindo e votando projectos parciaes e 
respectivos relatorios sobre varias das questões que constituem o 
problema do trabalho, de accôrdo com a divisào e distribuição que 
fiz para estudo mais seguro. E o certo é que, tanto na discussão e 
votação dessas materias, quanto no encaminhamento das soluções 
que o aspecto propriamente nacional dellas exige, o nobre Deputado 
pelo Estado do Rio de Janeiro, Sr. Mauricio de Lacerda, tem sido, 
posso dizel-o s·em injustiça aos outros membros da Commissão - o 
collaborador mais activo, mais diligente, mais preoccupado ... 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Muito bem. 
O SR. J osÉ LOBO - ... da organização effectiva e legal do tra-

balho em nossa patria, tão preoccupado em fazer uma obra verda-
deiramente meritoria para o operario e para o patrão, que - dir-se-
hia que S. Ex., ao penetrar no seio di!_ Commissão, cada vez que com-
pareçe ás suas reuniões, despe a armadura de propagandista, depõe 
as armas do agitador, para ser apenas o legislador, que encara o pro-
blema, tendo em consideração a sociedade para a qual vae legislar, 
em cada um dos seus elementos, e procura na doutrina, no di-
reito . .. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Muito bem. 
O SR. J osÉ LoBo - ... naqúillo que o extrangeiro já fez - a 

parte applicavel a nossa pàtria, de modo a encon<trar a solução ade-
quada, transigindo mais de uma vez ·contra as exigencias das reivin-
dicações extremadas, para só lançar no projedo de lei o que possa 
ser executado com proveito para a sociedade, isto é, para o operario 
e para o patrão. 

Nós já vamos chegando ao fim da nossa tarefa naquelia Com-
missão. Grandes, extraordinarios problemas já foram debatidos no 
seio dellas, e para elles indicadas as devidas providencias e a pro-
pria tbese de que S. Ex. é Relator vae ter brevemente, impressos 
em avulsos para estudo, parecer e ante-projecto. 

E' re~ativamente curto o caminho que ainda falta percorrer. Não 
interrompa S. Ex., pois, a harmonia do systemà que tem presidido 
ás deliberações da Commissão, a d espeito da diversidade de opi-
niões de seus membros, congregados todos, entretanto,. pelo interesse 
de bem agir no serviço da patria, e pela superior decisão de levar a 
termo obra, por certo grandiosa, para a qual o nobre Deputado tanto 
tem concorrido. 

O Sn. AuausTo DE LIMA - Muito hem. 
o Sn. Jost LOBO - Assim po!s, sr·. Presidente, é o interess.e so-

cial, é 'ª ordem publica, tão intima e subsfancialmente ligada á so-
lução elo probfom.1 ' tn1h;'tlhista, que reclamam a permanencia do no-
bre Deputado Sr. Maurício de Lacer da na Commissão de Legisla-
ção ISoeial, ·até qne -- ainda na actual sessão legislativa - entregue-
mos a<> jnlgarnrnto da Camara os resultados de nossos estudos. E' 
finalmí'nt) o exilo, quiçá a propria sorte da reforma pela qual S. Ex . 
~e tem batido com tanta galhardia, que assim o exige. 
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Quaesquer que tenham ·sido, portanto, os tropeços por nós en-
'contrades, e têm si.do multiplos, quaesquer que sejam as deficiencias 
do Governo em accudir com as informações indispensaveis á Corn-
missão por esta solicitadas, caminhemos resolutamente, apezar disso, 
por,que é verdade que devemos, para realizar praticaµientff a harmonia 
Jos poderes, agir de accôrdo com o Governo, que terá de regula-
laentar e .fazer executar . a re;fórma, não o é menos que teremos de, 
;;,. desp eito da . fa1ta .de informações, legislar :para a sociedade. 

Supperto já, Sr. Presidente, duas dezenas de annos mais que o 
nobre Deputado fluminense; sou, rfelizmente, um homem de fé e 
...:renças religiosas, e aprendi que no caminho de cada um de nós, a 
:;eme1hança do que se deu com o Salvador, põe a Providencia uma 
cruz, que devemos carregar, e tanto mais pesada qua11to maiores fo-
·,.em as nos~as responsabilidades perante a •Sociedade, per.ante Deus. 
Conduzamos a nossa cruz de homens publicos, de politicos encarre-
'gados de elaborar uma grande refórma. Conduzamol-a qua'l'quer que 
seja o seu peso, ]'lOis - partilhado - este será menor, ·e, permane-
cendo cornnosco, terá concerrido ]'lara al.ige'irar as nossas penas. 
Condu:llamol-a reunidos todos, porque lá no alto - encontraremos, 
·qHando menos, a luz brilhante e o calor fecundissimo que brotam da 
·consciencia do dev·er cumpri-do por amor ·á P.atria . (Muito bem: 
nmito bem. O orador é muito ·cumproimentado.) 

O ·sr. ·Mauri1c•io ldie ·Lace11da (p,ela ordem) Sr. Presidente, 
não pensava que ·a generosidade tão brasileira ·dos meus collegas 
exaggerasse, com a lente augmentativa da amizade, o aspe·cto se-
cundari'o do m·eu gesto. A questão é muito simples e se resume neste 
'facto. 

Relator da these mais difficil ·e espinhosa na Commissão de Le-
gislação Social, a mim mesmo impuz, sem perda da minha fré poli-
'tíca, das minhas crenças, da fidelidade ao ideal, transigir tanto quaJ.il-
to possivel com as drcums.tancias, com os elementos momentaneos, 
-com o .@iJ!>p·ortunismo legalis·ta, pa.ra, se não · fa.2ler uma declaração de 
diirei.t0s novos, encaminhai-a, •cer.cando de• garantias os elementos ·e os 
u:bjectos priucipaes . desta .futura ·àeclara•ção. E foi por isso que sem-
1~re c0JdaJ)Qrei na · 1C0mmissão de Legislação Social, máo grado a 
incoherencia visivel entre 19rocurarr consolidar ·o ve'lho direito nas 
adaptaç·©es do momento, . e reformai-o pel<a base, de accôrdo com as 
es·peran•9as d,o fubutn. lMas sempr.e suspeitei <!JUe, ·em nosso paiz, 
,;,rade a ini-ci&tiva privada d<eixa tanto a desejar em materia de ati-
nar •O manto de protecção legal sobre as classes mal unidas, mal · 
crga1:iizadas, seria como que lhes dar o 'bordão .sobre •que se apoias-
sem pa.ra i(ll;0.der mais 1tarde 1 reclamar de pé · 0s seus 'direitos. 

Ahi está, Sr. Presidente, porque a minha vida offerece ·esse 
parallelismo desconcertante: de um lado a minha colliaboração na 
t;Stratific.ação legal de . um direito que declarei deixar rn:11ito a àese-
j~1r, e d·e outro os ai' dores de uma f.é , 1nexeed1vel que te.nho prégad<'> 
f~ill conferencias, em artigos p·ela irpprensa e p·ela trib1:m.a livre, sus-
1cntado esse ide.ai e. s,ustentado a r.eforma. .,.. 

De sorte qt1e, Sr . .Pvesrdente, quando, dentro do ' Parlament-;;--me 
·l•(wantei papa reclamar, 'P-erdtl.'da a minha qualidade individual de 
Dnwutado e revestida 'd·a de Relator, em uma Commissão, documen-
tos sobre os l[ltrtaes eu 1ti11eclarei lilUe não tinha senão intuitos ele 



collaheração, nenhum intuito p·olitico, partidaFio, de RlJstilidade 
me movia. 

No, ,espaço de d:ous annos reclame4 por tres vezes · esses documento~ 
e por tres vezes me foram negados. Eram documentos pµbifoos ue 
uma convenção internacional; indispensaveis, não digo que .fôssem, 
para formar um juízo sobre a materia sobre a qual tinha estudos e 
nflexões proprias, mas que traziam elucidações á Camara que em-
bora, tamhem, com estudos e refl'exões proprias, não devia d.ispensar 
informações sebre o que o .BTasil havia determinado em materi'a cl•e 
exterioriz.ação de S·êU 'P,ensan'l!ento poliHco na formação do novo 
direito. 

De sorte; que Sr. Presidente, para mim constituiu surpreza 
enorme o indeferimento da Camara. 

Sei que a ·Commrssão de Legislação Social não é uma Commis-
são· permanen'te, de caracter electivo, mas pedida a Camara que ap-
provà$se a minha s0licHa~ã0 tive o· de&gosto de ver o honrado Mi-

. 1fistro do Exterior · negaciar, a principfo, dizendo que· era com o Sr. 
Mi!1istro da Agriculi'ur~. 

Descoberta. esta.o falsiàade; vamos dízer o termo, embora dôa 
muito, o Sr. Ministro do Exterior enviou apenas Õ re1atori0 do de-
legacJo hoje Prefeito desta cidade, Dr. Carlos Sampaio. 

Releva dizer, entretanto, que emquanto nós outros, membros da 
Commissão, desconhecíamos esse documento o Sr. D-eputado Burla-
maqui lêra da tribuna as mesmas opiniões daquelle delegado . 

Os .relatorios dos Ministros,, como o do Sr. Ministro da Agriçul-
tura,. resumiam as do delegado Sr. Afranio de Mello Franco. 

A's redacções dos jornaes .foram present~s, pelo ,Sr. delegado 
Fausto Ferraz, as conclusões a que chegára no seu ·estudo na Confe-
rencia de Washh1·gton. Assim, quando reclamei que llíle viéssem ·essa 
c<rnvenção e as actas a dlas referentes, ap ena·s pretendia estabelecer 
nma ligação entre as conclusões a que por ventura chegasse a .Com-
missão de Legislação Social e as •conclusões que o Brasil tiv·2sse per-
filhado ou adoptado na •Conf.erencia Internacional nos Estados Uni-
dos. Isto posto me surprehendeu .gr.andemente fôsse iuàefe1•ido o re-
querimento e indeferido .tres . vezes. 

Nessa . ins1:s1;e.ncia descábri que falvez fôsse ' a minha qualsidade 
de op1;msicionista ao Sr: Presidente da Republica. qi;re deternrinasse 
a attitude tomada e resolvi desoccupar o becco, destrambofüall.' o 
caminho. . 

Diz o nobre D'eputaclb por S. Paulo, com irrnmere.cicla adjecti-
vação, qtte a minha collaboração não tlevia deixar a meio caminho 
o trabalho já quasi conclui do da Commissão de Legislação Social. 
Pois tenh© prazer de conciliar o app ello , do nobre Deptdado 1que tão 
de p erto me falla ao a.ffecto, com o sentimento do dever a cumprir, 
sem cleixar de desaggravar a Cornmissã© a que p·ert1mço, do · descaso 
do Govern© . 

(/one}ui OI meu reJatorÍO e terei O ,JJTaZer de entfogal-o;· Sem que. 
entret:mto, para isto, deva transigir cnm o que chamei um caso de 
c.onsc.iencia com o Governo. •Sobre estas bases, a censura que por 
Yentura me· pudesse akançar não teria mais Taz!fo cl'e ser - o de 
aban rlonar um com'J)romisso' . . o Sn. Jos•É Lono - 'Não houve censura; houve um appeHo. 

'. 
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O SR. MAURICIO DE LACERDA -:- Chegando a este ponto a Com-
missão de Legislação Social tem apenas em mim uma especie de pul~ 
mão pelo qual respirava neste momento, pois que estou certo de que 
nenhum collega asseverará que eha Commissão tenha tido do Gover-
no o mínimo caso pelas suas solicitações reiter~das relativas á infor-
mação ou á materia de relações entre patrões e trabalhadores. Basta 
que eu cite dous casos: · 

Um, occorrido co1\1 o Presidente da Commissão, ·Outro occorri-
do com o Relator dessa Cornrnissão, o Sr. Dorval Porto. O anno pas-
sado, na distribuição de theses, a r elativa ao operariado da União 
foi dada ao digno Deputado pelo Amazonas; S. Ex. deixou de ree 
latar então corno outros relatores· deixaram de o .fazer . . Muito em-
bora suspeitasse que o <Governo r esistisse a uma legislação moderna 
em rnateria de operarios da União, quando ella devia dar o exemplo 
por que ahi são unanirnes as escolas em dizer , que ness·e operariado 
é indiscutível sua aut!.ridade para legislar, este anno, o Governe agi-
ta.do . pelo projecto do Sr. Paulo de Frontin; solicitou directamente 
do Presidente da Cornrnissão, informações, relativas a .. . 

O Sn. J osÉ Louo .......:. Eu é que solicitei . informações; fiz um ·re-
lato ri o de toda a materia e pedi informações para habilitar justamen-
te a Commissão. 

O SR. MAumcrn DE LACERDA - V. Ex. trunca o meu pensame'nto 
e eu o deixo assim truncado. 

O SR~ JosÉ Lono - E' a verdade dos factos. 
O Sn. NLrnmcrn DE LACERDA - Então seja e'sta a verdade, que 

1J iz o nobn Presidente da Commissão, será a que o honrado Presi-
den.te da Commissão fez ·espontaneamente um relatorio referente ao 
projec.lo quanto aos operario.s . . da União. Esse relatorio foi ao Sr. 
Presidente Epitacio Pessoa; S. Ex. agradecido naturalmente á es-
pontaneidade do Presidente da Commissão de Legislação Social, re·· 
!\Olveu deital-o ao cesto dos papeis inservíveis porque até hoje ainda 
;lifo desamarrou do cáes de atracação da inercia official a parte re-
lativa aos funccionarios ou operados da União. · 

O Sn. JosÉ Lono - Nessa part'e, V. Ex. é injusto. Esse relato-
rio foi acompanhado de todos os projectos . e documentos então . erri 
pu.-ler do 'Relator; o Sr. .Presidente da Republica conservou-o eri1 
seu poder devolvendo todos os · documentos, e declarando que· con-
:;ervava o relatorio do Pre.sidente da Commissão, para por meio deffe 
Jl! ~ndar colligir ·as informações necessarias. · 

Isso veiu por um cartão elo Secretario da Presidencia ao leader 
da maioria , o Sr. Carlos de .Campos, que m'ó mostrou. · 

o Sn. MAURICIO DE LACERDA - '° que é verda'de é que em ma-
terk de opera rios da União a Comrnissão fez perpetuo silencio; fez 
perpetno silencio o Governo Federal e até hoje ainda não chegou 
noticia ~ü1uer muito vaga de que o Gorerno Federal acceitou estâ 
ou a.1ue1la inclin atoria ou que a Çornmissão tenha optado por esta 
ou aquella inclinação. Os trabalhos já vão, como accentlíou o Pre~ 
,.idente da Commissão, quasi ao seu· termo,· a questão relativa aos 
operarios da União .e que insi'sto, devem· ser os primeiros para que 
o Governo tenha autoridade . de sanccionar uma lei que intervenha 
nas relações dos operarios pr.ivaclos na sua vida, entr e os patrões e 
os operarios da industria, do commercio como da lavoura, essa ques-
tão ficou insoluta. O Sr. ,Presidente da Hepuhlica é contrario, o Sr. 
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Presidente da Republica é hostil a qualquer lei nova relativa aos ope-
· 1·arios da União. . . 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - Peço a palavra. 
O SR. MAuRICIO DE LACERDA - Entretanto, é preciso a:ccentuar 

que não ha nenhum mais explorado, mais indigna e vilmente explo-
1·ado do que o operariado da União, porque se é verdade que o ope-
rariado da industria privada póde ser ·explorado pelos seus patrões, 
'tambem é bem verdade que tem as suas assodações para regular 
pela acção directa as relações com o patrimonio privado .e não sof-
Jre a eiva de associação subversiva como sempre acontece quando· o 
operariado da União deseja sahir da esphera beneficente para o d·a 
:acçã·o· directa caso em que o Governo trata de faxal-as de associa-
ções revolucionarias. 

Dahi veem que só por meio de legislaçã-o poderia esse opera-
;r-iado da União, por emquanto se defender efficazmente . da autori-
dade dupla de patrão e ofificial do Estado, seu senhor e possuidor 
J.>or assini. dizer, do seu braço e do seu. esforço. 

Nessas condições, o que é sabi'do é ·que na •Commissão de .Legis-
iação Social não se tem podido legislar .sobre o op erariado da 
União. 

Des·de o anno passado, o Relator Sr'. Dorval Porto teve a di'>-
·tribuição desses papeis, Este anno se apresentou uma especie de 
iniragel:n ao operariado da UniãO, mas, a ·verdade é que ella se.· des-
·'ll-aneceu; e não existe mais, no espaço, imagem, mesmo . inv~rtida, 
ue qualquer hypothese relativa ás soluções qrie a esse operariado 
interessam . , 

Quanto, Sr . · P1'esidente, · ao que se chama · operar.iado em geral, 
:i mfoha . desillusão no trabálho dessa · Commissão vem do seguinte: 
:A Commissão unanime ·se Jhanif.estou pela palavra de seü . , relntor 
.geral, o :Sr; Andrade Bezerr·a, : que ·é, aliás; membro de uma · Com-
missão administrativa, por . assim dizer, até onde a equiparaç;fo do 
termo possa alcançar a sua funcção, no Ministerio · da Agriculhira, 
Commissão destinada ao exame· dó assumpto · de accidentes de tra-
balho; e esse mesmo R'elator, na primeira r eunião daquella Com-
missão, fez ouvir ao Governo as reclamações referentes á não . exe-
-cução da lei do Departamento do Trabalho. Era a primeira lei, lei 
essencial, era o mecanismo necessario a collocar todas as outras pe-
-ças a fun ccionar. Pois o · Governo deitou ao completo eles caso, não 
deu a mínima importancia, não executou cousa alguma; e não diss.~ 
porque não executou,. tendo em mãos a lei, tendo em mãos o .. ·cre~ 
dito, tendo em mãos a verba, tendo em mãos o serviço perfeitamente 
delineado pelo Copgresso Nacional. · 

Em circumstancias taes, como vou acreditar que e:> Governo 
Federal, decretada essa outra lei, que .diz com as interesses fun-
<lamentaes da situação actual, económica e mesmo política do .Bra-
sil, terá maior coragem para applical-a .do que não teve para pôr 
-em pratica a lei· do Departamento clo Trabalho, aliás, sem caracter 
~iovo ; porque se tratava ap enas de um departamento burocratico; de 
".estatística das relações dos operarios com ós ·seus patrões? . 
· ·se o Governo não executa a lei primordial~ para que a lMisla-
~~ão . concernente aos trabalhadores tenha um orgã-o fiscal e possa 
existir e ser corrigida nessa ·appliC:ação e regulamentada. na pratica, 
~e o G.overno, não . ·executa: essa ·1égislilção de·' aspecto ge·ral, referente 



aos traiba.lhadores ds industr.i!a Jíl~·iv.adac, e por sua Y.éz 1.Hio quer lei11. 
relativamente aos trabalhadores do Estado, conclu0 que o Governo 
não quer saber de bei-s• s0cfaes. E isto, Sr. Presidente; esta &anca-· 
mente demonstrado Jíl1ela Ieaderança - óccasior1al, fórtuita, ephe-
:nera, mas brilhaute eomo os oce·as0s costumam ser, d.es'lumbrarttes,. 
emb0ra dilsapparecend·o ji)a•rà tod0 o sempFe n'O seu br'eve refulgir .. _ 
- pela J;eadeFança cre]íluscular .do Sr. A:rm'aBdo Burlamaqui. 

S. E;x,. declarot1; eljl'l nome à.o Governo, crue· .nãó existe a ques-
tão s0eiaJ no Brasil. Chego, portanto, á mação .d·e que o Governo. 
philos~ji>hiea, poHtica, eeonomilca e juri'd.icamente, nega a questão 
~ocial. Nega•a contra a. Associação Gommercial, que ·a recónhece 
pelo seu· P1~esiden·te; nega ccmtra ~l'l'Fl dos cen'fTos indu~triaes; que a 
confessa tamh.em por seu Presidente, o Sr. Street.; nega coúfrà as 
asi;tileia~pes 6pera1rias1 sue a pr'Oclaimam.; J'J'eg'a cofllrà o· Parlamento. 
que tem uma Gommi•ssâ'o de Legi"slaçã0 S0cial; n•eg'á contra a pro-
pri a q,l!l!e inst.i:tuhl o De•pa1rtamenl1:0 do 'J'ra:ba1lh0, no texto a que 
c~sc mesmo Governo ·11eéusa euliin]íl'tr'ÍIIiento. 

O Gongres·sd s'e preoccupa em l'e"gislar, mas essas leis serão· sim-
plesme'rl't'e vir'tuosidactes juri'dicas, porque o Gov.erno, que já está 
.:,om um decreto, como o do .Depar.tamento do Trabalho e nã·o 0 exe-
cuta, o Gbvern0 ·que a•evia t'er primord'ialJ.. interesse em possuir uma 
legishtç'ii'õ sobre os trabalhadores do Estado, não só nãc:> toma ini-
ciativa n:essa materia, como quândo o Legislativ0 a qirnr .toma.r, elle 
o a1bàFtbta• de obstaé-Ulos, troca in.fo·rmaç0es, não· as ctá Qhl. se as dá 
são m.enti!ros-as. 

O facto é este: não temos, nem teremos' autoridade paira elabo-
rar uma: feg'islà.ção social Festr.ingindo 0 cil:ireit0 do capiital ptitvadb. 
desde quândo o Gov;erno vem da.r o primeiPo ex.empM de fúgii·r á 
legislação res.frictiva aos d;i.reitos cfos patrões, sendo elle paltr.ã© e 
não infegr'ando, d.esde logo, QS seus fünpvegad·os; os o;p•ernri'©s- do · 
Estado· em a nova legíslação. 

óu elle-, antes de tudo, adopta o novo rumei cm serei o primeiro 
a votar .<%rn tra· a Legislaçã0 S0cia1, porque · entenclo que, nesse casó, 
consti}uirá medida perfeitamente dictatori'a'l'. irri-posta ás parfes qtie-
11ão têm as armas. nas mã<os, nem dtl•sp©·em do Thes~mro Publico· pára-

. rcsistfo, e não · o pr0ducto .de uma c'onvicção s-eren•a, firmem ·~ nte· 
ussentadiJ. n.0 espir.Uo d@s nossos lregisla•dióres. 

Aihi está, Sr. Presidente; }!J'Orque· des<Í.l!Undid'o e cânçado de tra-
balhar com esse operari0• da Í<l'l•ercia, que o Sr. Ep'itado Pessoa, ctue 
1anto mais se m0ve quaq~fo ·men<Js pFodl!lz - e assim sãó todos os: 
que, no seu officio, canhestrp sé mostítam .: quanto mais se agitam, 
mais estragam a ferr.amenta, e menos·· ·coHs·broem ~ 11esolvi desimpe-
dir o c'amrnho. · 

Agr·adeçó imrnensamente a0s meus h0~rad0s e0llegas ais pala-
vras generósas que pâra commig.o tiveram. 

Pod·em estar segur0s d·e que' ac'©'Itl'.jiaftlíarei· d'e fóra a sua acção ·. 
Quant0 ao rmmw·rimenliC'l do dever· de que me h1cumbfram, sabe o· 
digho Pl'es·idenfo, mehl. ililecto amig0, que mais do que ninguem se-m •. 
pre· s.olfoitei . de .S·. Ex .. li•eença paira entregar meu relatorio : 
· Chegad10 a este termo pa•ra· a semana terei o•ccasião· de dal-0 à 

impres.são, sen>d0· qu'e, . máo g'rardo o ra-dfo'alismà dâ minha p!"opa-· 
ga.nda., tia (.é soeíal, sob caja· band.éiv'â' ew f'or.mei, n•âo' fiz, na óbra: 
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.de legisla·ção positiva qrfalquer sustentação meta;physica de d0t1'-
trhll'ac. 

Appliquei aos factos, ás circumstan<das e ao meio· social bra-
sileiro, os intuitos de un~ a legislaçã0 que tem de se i.niciar nesse 
meio, que, pór sua mesma fórma sociologíca, é um meio incipiente. 

Assim, tanto quan.to relativamente ás ·8 horas de trabalho; tanto 
quanto relativamente ao salari© minimo, tanto quanto relativamenle 
ao. descanso, se admitti o bom principio da acção directa, conciliei 
a minha f,é com respeito á liberdade. Comités de operarios e 
patrões pode.rão regionalmente assentar e deli1>erar em cada ann0 
qual a base minima do salario necessa·rio á subsistencia, sen.do, que, 
entretant@, nenhum delles poderá violar o preceito sacramental das 
8 horas, maximas d e trabalho; senão e.rn situações extremas de qual-
que.r eiva ·de e.x,ploraçã© do propri@ trabalho, e inteiramente condis-
cen•tes com a utilidade geral que esse trabalho represente . 

A minha these nada tem, por cm1sequencia, de alarmante para 
o Governo da R epublica. 

- ....... 
Se o que houve foi manobra do Sr·. ·Ep.itacio Pessoa, ten.1end0 

nm projecto de lei anarchista, devo dizer· a V. Ex·. que os anarchis-
tas começam por não te·r leis. A,cham que estas ou são inuteis, ou 
são vexafoiias: se declaram um direito, s'ão inuteis., porque o di• 
reito existe pelas proiprias .forç·as naturaes; se não dedararam um 
direito, se querem. obrigar contra um direit0, são vexatorias .. 

Nesta escola social, portanto, será imp0ssivel esperni· .de qual-
<fuer legislado'r um projeeto anarchista. 

Se foi manobra, S. Ex. révela mais uma véz que se deve ap ~gat 
aos livros e .deixar um pouco os amigos em questão social . O Sr. 
Armando Bürlamaqui, é um b•om amigo; mas é · official de Màri·Wha . 
S. Ex . estudou navegação, não· estudou sociol0gia. 

E' preciso que o Chefe de Es1'.ad0 vá ás bibliothecas, onde há 
muita ·cousa nova, notavelmente nova em materia social. E a cada 
hora, se póde dizer, que o )ivrb que vient de paraítre, é um livro 
que acaba de desapparecer; de tal modo a .catastrophe s·ocial a.mea• 
çou o mundo, que todos os elementos basicos da formação economica, 
social e politica, e sobretudo, da organização jurídica, estão por 
assim dizer, completamente subvertidas. 

Cada hora que passa é uma: leitura que .desappa-rece, cada lei-
tura que desapparece é uma hora que passa. 

·Deixe, pois, o Sr. !Presidente da Republica as festas, os bailes; 
torno a aconselhar; deixe vir o Rei da Belgica com<'l qualquer pai-
sano, pr'este aUenção a estes graves prCiblemas sobre os quaes o 
p·roprio Rei da Belgica estará tendo a sua attenção attrahida. Dei-
xe-se de flautas e de flautei os; deixe-se de embelecos pelos festins 
do Thesouro Publico; abandone esse caminho; a hora é muito mais 
séria .do que S. Ex. p ensa. 

S. Ex. tem . um ar de Cesar, no aprumo e no entono, na vai-
~lade e na presumpção do valor, que, aliás, é grande, e, como todo 
Cesar, é, apenas/ o signo do fim . 

Semp.re que um r·egimen t ende a desapparecer desabrocha uma 
tl.essas flôres de lotus gigantescas, que são Epitacios Pessoas. 

S'. Ex. é uma ·dessas flôres que surgem de seculo em seculo; 
S . Ex. brotou nesse termino de nosso. secul0·. Não se esqueça, po-
rém, de que as raizes que deitou ao sólo, e ·de onde bebeu todo 



hi;n.rns para se poder expandir, corolla fulgurante, aberta: ao · soJ,; 
banharam-se e alimentaram-se no esforço pela transformação sociait 
durante mais de cem annos .. 
. Agora S. Ex, imagine. esse sóló revolvido pela guerra e pela 

revolução social, em que o hunms é outro, do qual virá outra flôr 
a brotar daqui a cem annos. . . e se capacite que chegamos ao "ex-
tremo limite". (Muito bem; muito . bem . ) 

O Sr. ·C·a1rlos de iCam1p10 1s ( *) - Sr. Presidente, peço licença a 
V. Ex. e á Camara p·ara .distinguir dous aspectos differentes na ora-
ção, que, com o brilhantismo do seu talerito e os ardores da sua 
palavra, o illustre Deputado .fluminense acaba de preferir, encan~ 
tando, mais uma vez; este augusto auditorio. 

Um dos aspectos é que o que se prende ao incidente gerador 
d.esta discussão; e o outro é o que vae mais longe e enfrenta ·a ques~ 
tão social, ora debatida nci velho e no novo mundo, e cujos echos 
lambem chegam até nós, presos como estamós, economicamerite, ju~ 
ridicamente,. a um ·asslimpto que tão intimamente affe:cta a orga.niza-
ção das sociedades modernas. . . , . 
. Relativamente ao primeiro aspecto - o que ,se prende .ao inci-
dente do qua~ j·á ti:ataram os ·illustres oradores que· me antecederam 
- devo dizer, se acha esclarecido, de modo que · m~ pareceu não 
deixar mais duvidas aos nosso espirifos .. Pelo lado das Commissões. 
a que o illustre r ·2presentante fluminense pertence, nesta Casa, mo-
tivo algum poderia exis•tjr, que désse Jogar .ou siquer deixasse en7 
lrever a possibilidade .de que o trabalho de S. 1Ex. não fôsse am-
pla e justamente reconhecido como .o melhorº entre os melhores; e, 
9.e outro lado, que, da parte do Governo da Republica, pudésse haver 
o menor empenho em obstar a esses tr;;ibalhos, quando S. Ex., por 
maneira tã.o positiva, nelle accentuou qu e · a sua acção, estava sendo 
constructora e não demolidora, o que .não contesto. 

A recusa de approvação, por parte da maioria· desta Casa, a um 
r.equerimento de S. Ex .. ; no seu caracter de. opposicio·nista, pod 2ria 
ser, talvez, na ap.parencia, passível .de um tal reparo. 

Mas os mesmos oradores que me antecederam, em resposta a 
S. Ex., j•á fiz·erarn sentir que não ·é esse c;i. cunho de tal recusa, mas 
tão sómente aquelle, que vem ob edecendo a Hm pensamento anterior, 
:le que, uma vez prestadas as i·nformações, a approvação do requeri~ 
mento· se torna inutil; e, no caso, as informações prestadas forarri 
quy os pap eis reclama.dos por S. Ex. ainda não existiam na respe-
ctiva secretaria de Estado e não podiam, .portanto, ser presentes. á 
Camara para o estudo de S. Ex. , 

O Sn. MA.un1c10 DE LACEHDA - Ha um ligeiro equivoco da parte 
de V. Ex. Os papeis existem,. na Secr 2taria de Estado. Apenas o 
que o Ministro informava é que seriam necessarios seis . mezes para 
serem traduzidos, o que induz a crer que êu d ~via esperitr seis mezes 
para obter a traducção; aÜ.ás . quando bem podia manci'aJ~os no ori-
ginal, porque eu sei um bocadinho de in.glez. O Ministro ' rejeitou q 
meu pedido e não os mandou, nem traduzidos, n ~m no original. · · 

O Sn. CAnLos DE CAMPos .. - As proprias· palavras do nobre 
Deputado respondeni a S. Ex. Se assim fôsse, se e~ses papeis alli 

( *) Não foi reviflto pelo orador. · 
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existissem, ainda dependent es de traducção, seria· natural que pa:ra 
elles serem remettidos, viéssem ter á Camara em lingua vernacula. · 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O Tratado de Versailles veiu em 
franeez e ·quem requereu a sua traducção para o vernaculo foi · o 
Sr. Deputado Marçal ·Escobar. 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - Isso não podia significar que elles 
.não estivessem, nem continuass·em a estar sempre ·á disposição de 
S. Ex. 

Mas, de facto, os papeis não existiam. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Ha má vontade do Ministro . 

O Sn. CARLOS DE CAMPOS - . . . e a prova , de que não existiam 
está no officio que ora tenho em mão, enviado pelo Sr. Ministro do 
Exterior á Camara, por onde se vê que os documentos foram esgota:-
d.os na Conferencia do Trabalho, effectuada nos Estados Unidos. 
Esgotada a edição desses papeis, alli, S. Ex. o Sr. Ministro; que 
cx-auciol'itate pl'Opl'ia, não poderia offerecer cópia alguma, recla-
mou a tal r espeito, ·e um dos seus ultimos telegrammas se encontra 
p1·ecisamente nos documentos já trazidos á Casa, e pelos quaes se ve-
rifica que o nosso Embaixador ... 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Está traduzindo. 
O SR. CARLOS DE CAMPOS - . . . remetteu, ultimamente, essa 

' cópia, qm~ , infelizmente, ·aqui chegou depois da rejeição do reque-
rimento do nobre Deputado. 

O SI\ . MAumcro DE LACERDA - Mais uma prova de que o reque-
rimento devia ter sido a.pprovado para ir buscar a cópia, e não re-
jeital-o para vir a cópia . 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - O que ha a conciliar aqui são os 
:>eguintes factos: primeiro, é verdade que esses documentos não 
estavam em poder do Ministro ou no seu departamento official . . . 

O SR. MAumcro DE. LACEllDA - Apezar ele S. Ex. a príncipio ter 
negado. 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - ... ~ segundo, que só viéram · cle-
poi s, e que, uma vez lá chegados, foram .immediatamente r emettidos 
á Camara. 

As a:ffirmações, portanto, prestadas pelo illustre Deputado, ·Sr. 
Andrade Bezerra, quando tratou do assumpto, allegando a inexisten-
cia de taes documentos, eram verdadeiras e is~o não significou mais 
elo que trazer ao conhecimento ela Camara a razão pela qual o ·re-
querimento do nobr~ Deputado nifo podia ser, . de facto, satisfeito. 

O. SR . MAumcro DE LACERDA - Prova de mats·. ~u pedi informa-
ções sobre as actas. 

Diz -o nobre Deputado: as actas não estavam ahi. Approvasse 
então o m eu requerimento para que ellas viiéssem. Pedir a acta de 
uma resolução intern acional e vir um discurso do Sr. Andrade Be-
zerra, por mais aclmiravel que seja a sua oratoria, não me satisfaz. 

o SR . CARLOS DE CAMPOS - Tenha ó nobre Deputado um pouco 
<le paciencia em m e ouvir. Queira acompanhar os meus racio-
cinios . . . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Ouço a V. Ex. com muito praze1' 
t! proveito . 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - ... para ver que a minha presença 
i!esta tribuna é precisamente · para explicar a V .. Ex., que não ha 
da parte do Governo qualquer má vontad ~ ou descaso, capaz de jus~ 
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tiifÍ'CaF a censl!lt·a de S. Ex. e que, nessas condições, não posso deixa:r 
passar sem B.m pi:otesto . . 

Mas o momento bem assiste e com felieidade, devem ser 
estes·: "quando o Sr . AHdrarle Bezerra veiu á trfüuna dizer, a propo-
sito do requerimento de informações, que os documentos pedidos 
não exi.stiam em p0der lilo Govern0, o facto era verdadeiro. 

Pe·steriormente, de posse de p•atte desses documentos, ainda o 
Governo envia essa parte, que tinha em seu poder, á Camara. E p·or 
ahi se verifica a confirnu).çãe de quanto affirmo, . relativamente á 
boa vontade do Gover.no em ministrar ao nobre Deputado peJo Es-
iadío d_o Rio os elementos de que, no caso, pudesse carecer. 

o SR. MAUHICIO DE LACERDA - Está bem . contado, mas as datas 
ie contradiz.ern. 

O SR. CARrr,,os ·DE CAMPOS - Não ha questão de datas, ha sim, 
um facto que escapa inteiramente á acção do Governo da Republica: 
S .. Ex. re:dama documentos, cuja edição; a.té nos Es~ados Unidos, 
se achava esg0tada, E' o que informa o nosso representante diplo-
matfao.· na:Clluello paiz. 

Peço a S . Ex. que não veja nestas palavras uma tangente para 
escapar á difficulcfade de uma resposta momentanea . 

Prezo-me de ser, como nobre Deputado, um republicano leal · 
t. independe:n.te, que occupa um loga:r, n·esta Casa do PaFlamento 
brasileiro, com algumas responsabilidades trad4ccionaes. Seria i n-
capaz de, p'ara defendei, o Geverno da Republica, por muito que me 
mereça o estadista ql'.le com tanto saber, distincção e patriotismo se 
encontra no seu poste supremo, de sacrificar a verdade, para dar 
a S. Ex. ephemeras explicações. 

Preferia silenciar, neste instante - se tal acontecesse - e tra-
zer, amanhã, explicações que de qualquer · modo podessem derimir a 
difficuldacl.'e. 

Mas o momento bem assiste e com felicidade para declarar que 
o Governo da Republica, por muito que veja no nobre Dep·utado, 
ctljo nome pe·ço licença para declinar, e o faço com prazer, pe.la 
amizade que tenho por S. Ex. e p·ela admiração pelos seus . talentos, 
O· Sr. Mauricio de Lacerda, por muito, dizia eu, que o Governo da 
Republica, veja em S . Ex . c·omo toda a Gamara, um elemento de 
opp'©sição, nunca Ievaria a sancção de combate, d e replica ou de 
defesa, ao ponto de negar ao nobre Deputado os elementos . para a 
sua acção constructora, desejando a·o contrario, como todos nós que 
S .. Ex. contimi.e a · prestar á Casa, os seus serviços, em bem de uma 
riuestão como a que, se refere ao operariado do nosso paiz. 

Passo agora ao segundo aspectO" do· meu modo de encarar a 
eração de S. Ex . 

Tambem não é, . como se afigura a S. Ex., CQntravio ao ·espirito 
cio Governo estudar e. resolve·r assumptos de tanta magnitude como 
é esse. Muito: ao inversa· do que S. Ex. suppõe, o -Oo:verno está se 
preoc;:cupando sériamente com elles. Mas S'. Ex. mesmo me offe'-
rece o thema, a razão, a base para explicar porque é que se dá, va-
1110s dizer, esta , dem6ra, este p·equeno retardo, na solução pela parte 
que cabe á administração da Republica, em um problema. que re-.. 
dama a sua ·como a nossa attenÇão. -

. S. Ex. mesmo ponderou, eloquentemente·, . que .. neste assumpto, 
o. que apparece B.oj ~, desapparece wmanhiã .. A flouctua:ção,· pelo·. pro~ 
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g,i_•esso filas ,idéas, é tã0 grande, tão accentuada,, que ain-da. 1ünguern 
poude estabelecer, com segurança, o decisivo. criterio para uma so-
~l!lção flefiniti;va, f)ermanente e fr01ctuosa. 

O SR . .MAURICIO · nE LACERDA - Entã0 vamos adiar o trabalho da 
Commissão. 

O SR. CARLOS l>E CAMPOS - Se isto se dá theoricarnente, no es-
tudo geral da materia, não é ,de admir.ar, Sr. Presid.ente, que com 

muito maior gr,avidacie, com muito mais ponderação se antolh<J. ao 
animo claquelles qµe administram um paiz, e um paiz corno é 0 
Brasil, vivendo em um ambiente diverso daquelle em que se agitam 
as questões prole_tarias, como na Europa, pres.os a uma 
intensidade, a uma complexidade de vida .do proprio operario que, 
nas mesmas condições, de modo algum, existe nesta grande região 
americana. 

De fórma !'J:Ue o estudo · a se fazer, no Brasil, não é bem ufu-a ap-
plicação, por cópia servil, daquillo que a Europa decreta nestes as-
sumpt0s; mas l!lm .estudo· ·de ada.]lltação;. de ~ustai]llosição, rue se impõe 
seja muito bem observada, no seu conjunt0 1e :nos seus detalhes, para 
que não cheguemos a adoptal-os, nem de mais, nem de menos. 

Não alteremos a atmosphera social em que vivemos, para levan-
tar ou crear um no·vo eate de razã0 a ta.l respeito., e inteiramente di-
verso do nosso, pelo lado economico, pelo lado jurídico, pelo lado 
moral, pelo lado do trabalha, pelo das pr.o;prias franquias que exis-
tem para a vida dos 0perarios, na familia e na sociedade, entre nós. 

Nestas condições de tanta ponderação, que reclamam por parte 
d.os theoricos, por parte dos que estudam o , problema nos livros, 
que hoje ap·parecem, p,ar·a ser subsfituidos amanhã por outros, muito 
maiures, ·é preciso que se exijam, .que se imf>onham ao ,Governo, 
para que a solução -de taes doutrinas permaneça na medida exacta 
das nossas necessidades; e . qaa•ndo digo nossas, não excluo o opera-
do, porque elle tambem compartilha dos 'direitos e dos 'deveres que 
a Patria commette a"t0cl-0s os seus filhos. 

P0sso mesme ll'este ll!l!(:)mento avançar um facto, que é, pelG m~
nos, 'Um primeilro ·passo ue vetjficados ·e sà'hiltares e'ffeilos. 

Pareceu a S. Ex., o Sr. Presidente da . Republica, que era op-
p0rtuno proc·ed_er"se a uma r.atifioação das c<imt:'lus©es vencidas na 
Confer-encia , de Washingl:on, a0m a ex:pveBsão de alguma "Cousa que 
se p ódc de prompto, dar·1 c0mo seguro inicio ·de Ot'ltras reformas em 
tão mmiie:Q.it@.so .debail:e. 

Essas são as intenções do Geverno e eorrespondem, penso eu, 
a0s desejos da maioria .do Congresso N.ac-ional, . p.ara. acertar, no estu-
do de um problema de . tanta gravidade . 

Eram as ex@IIcações que devia e que, .com muita satisfação, dou 
ao meu nobre arnigo, o iHustre re,presentante· fluminense . (Muito 
Uem; milito bem.) 

SESSÃO DE 27 DE AGQS'.(0 

O Sr. José l.olbo - Sr. Presidente, sempre acoilihi ·attenciosa-
mente as obs-ervações da imprensa, a pl'oposi.to de n.egoc.i:os publi-
r:os sujeitos ao meu estt~clio e f.leliiberação; ·e mesmo quando ellas en-
volvem, directa ou indirectamente, ·censuras, tomo-as •na 'devida . con-
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sideração, se justas, para pautar o meu procedimento por ellas, mo-
·dificando attitudes erradas; se injustas, porém, para demonstrar que 
o . são, pondo em fóco a verdade, tantas vezes e, na maior parte del-
las, obscurecida pqr uma deficiente . informação sobre casos con-
cretos. 

Um facto dessa natureza, Sr. Presidente, é que me traz á tribu-
na e me faz occupar a attenção da Camara, na qualidade de Presi-
dente da Commissão de Legislação Social, para reparar injustiça 
feita aos trabalhos realizados pelos diversos membros dessa Coril-
inissão, já redigindo relatorios, pareceres e ante-projectos, sobre as 
diversas materias que constituem a questão trabalhista já acompa-
nhando a discussão e votaçã•o dellas, em successivas reuniões effe-

' ;ctuadas pela mesma Commissão. 
. Serei breve, Sr. Presidente, tanto quanto m'o permitte a clareza 
.reclamada pelo assumpto. 

O Paiz de hontem, em um "suelto'', cuja leitura integral vou fa-
zer, porque é indispensavel á completa elucidação do caso, diz o se-
guinte: 

APOSENTADORIA PARA JORNALISTAS 

Nestes tempos de reivindicações tentadas por todas as 
classes, não deixa de ser singlilar a situação dos jornalistas 
que trabalham pelos interesses de todos, sem jámais cuida-
rem dos seus proprios . E em materia de prerogativas e re-
galias os jornalistas brasilelros figuram, sem duvida alguma, 
entre os mais desf avoreddos do mundo. 

E é zzma noticia vinda da A.rgentina, que suscita essa 
melancolica verificação ... 

A' Gamara dos Deputados da Republica visinha e amiga, 
acaba de ser apresentado um projecto instituindo, sob os 
auspfoios directos do Governo, a aposentadoria dos jorna-
listas. 

Segundo as disposições desse proj.ecto, já assignado 
por membros de diversas bancadas, na caixa de aposenta-
dorias o Governo creará uma secção especial, que desde 
logo dotará áe uma quantia equivalente, em moeda · brasi-
leira, a 961 contos. 

As emprezas jornalisticas con'correrão para esse fundo 
com dez por cento do que pagam aos seus empregados, e 
estes com cinco pnr cento d·os seus ordenados. 

Fica, assim, a manutenção das pensões de aposentado-
rias perfeitamente assegurada. · 

Esse exemplo argentino é impressionante. Parece q11e 
ainda estamos longe de cousas semelhantes no Brasil. En-
tretanto a aspera vida dos profissionaes da imprensa seria 
bem mas suave, se, em proveito proprio, agissem elles como 
costumam, trabalhar por causas alheias, arrastando toda a 
especie de inconvenientes, elos quaes o menor não é, de-
certo, o de infrentarem as exquisitices da gratidão hu-
mana ... " · 
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Como V. Êx: terá visto, Sr. Presidente, pela leitura que venho 
tle fazer, esse artigo envolve uma censura - magoada censura! -
aos legisladores da Republica Brasileira, e ·estabelece entre a Ca-
mara dos Deputados da Republica visinha e a Camara dos Deputados 
do Brasil, um confronto desfavoravel a esta ultima. Entretanto, se o-
autor do suelto libertando-se das impressões causadas pelos aconte·:· 
dmentos parlamentares que se passam na casa do visinho que, na 
especie, e a Republica Argentina, se preoccupasse mais com aquillo 
tJ:Ue tem Jogar, e dedicasse uma attenção mais cuidadosa, ·mais 
real ao estudo de tudo quanto tem sido feito no sentid·o de um3 
solução favoravel ás justas reivindicações do pessoal da imprensa, 
t>stou certo, Sr. Presidente, de que aquelle tom de melancolia que 
resalta do suelto em questão, transformar-se-hia em tintas de cor 
aiegre, que exprimiriam justo jubilo, por verificar não só que os in- • 
teresses da classe não ficaram, não estão ao desemparo, e, ainda 
mais, que os representantes do poder legislativo .na.ci-Onal, encar-

- regados de elaborar a reforma trabalhista, delles se occupar.am com 
fundo carinho, ·e conseguiram inserir no projecto de lei medidas 
que realisam as aspirações dos profissionaes da imprensa, e isso 
tudo sem que fôsse necessario r ecorrer a excitantes extrahidos da 
acção ~arlamentar extrangeira . (Muito bem; muito bem.) 

o SR. DoRVAJ. PORTO -- E' que, conforme a eterna canção, nin-
guem é propheta em sua terrá. 

Q SR. JosÉ LoBo - O suelio não encerra uma critica inj,usta á 
acção dos nossos parlamentares, ou - para melhor interpretar o 
pensamento -do articulista, á ausencia de acção parlamentar no sPn-
i.ido de amparar a actividade jornalistica, pois que.. . · 

O Sn'. AUGUSTO DE LIMA - V. Ex. permitte-me um aparte? 
O SR . JosÉ Lono - Pois não. 
O Sn. AUGUSTO DE LIMA - A Associàção de Imprensa do Bra:;il 

tanto teve conhecimentb dos actos tend entes a proteger a class·e dos 
jornalistas que mandou inserir em acta de suas sessões. um voto de 
louvor p ela iniciativa da commissão. 

O Sn . J osÉ LoBo - Estabelecendo aquelle confronto com a 1111-
ciativa de D-eputados argentinos, aggravou a injustiça envolvendo 
nella legítimos melindres nacionaes. . 

Semelhante attitude, da parte de um jornal de tanta valia, for-
ça-me, Sr. Presidente, a vir mostrar detalhadamente quaes as . v au" 
tagen s, garantias e direitos, consagrados a favor do trabalho de jori 
nalistas e empregados commerciaes, no proj'ecto votado pela Com-
missão de Legislação Social. 

O Sn. MAURICJ.O ·DE LACERDA - V. Ex. permitte? Fui eu que 
propnz a medida e o fiz a seu pedido. 

O SR. AuousTo DE LIMA - Aliás já estava incluida implicita-
mente a protecção á ,imprensa. 

O Sn. MAURICJO DE LACERDA - Não fico nas meias verdades. E 
propuz p elo seguinte, porque não lrn tr a1baiho mais explorado do cru ·~ 
v dos empregados de jornal, pelos proprietarios das folhas (apoia-
dos), que muitas vezes, vendem o jornal, a sua opinião, embolsa ndo 
o . dinheir o e não pagando em dia aos sf us empregados. 

O SR . JosÉ LoBo - Uma breve exposiçfo historica sobre a de-
liberação -:-- favorav·el aos trabalhadores de, imprensa, porá bem 
clara a injustiça de. que agora . me occupo. 

• 



Lo.go -após á distribuição, para estudo .d@s membros da ·c01,,-
missâo e dos iilteressados, cl,o avulso contendo o parecer e ante-pro-
jecto do Sr. August,q de Lima, sobre a these Protecção ao traballn:<> 

• commercial, varios dos rapaz-es que trabalham n_a il~prensa, junto 
a Camara, fóra della, chamarallil minha attenção parn a deplorave1 
situação desses trabalhadores indicando a necessidade indedinav.d 
de, no momento em GIUe se liberalizam garantias a todas as fúrinas 
de activídade licita e producti;va, não deixar fóra da lei nova o tr,a-
balho dos redactore:S, r eporters e mais auxiliares ·de jornaes. 

O quadro .descripto por mais de um lil:esses rapazes, era profun-
damente co11J.tristad0r, pela nota caracteristi:ca da insegurança d'o 
trabalho dessa gente; insegurança, Sr. Presidente, não só de ordem 
material, no t0cante a0 peri0d-0 de trabalho, a continuidade e effe-
ctividade deste, mediante -conliracto, aos salarios, fórma, époc1a e 

• garantias de seu pagamento, mas de ordem taombem intellectual ·e 
moral . Do quadro corntristador resalt:ava com maior gravidadre a in-
segurança que attinge não só a propria lib erdade individual como 
até a integridade de conscienda dos profi-ssfonaes da imprensa. i[)e 
modo que as reiv-indicações pedidas pel-os trabalhadores de jornal 
não envolvem tão sómente as con,dições ·materiaes da vida, mas ga-
rantias e seguranças. . . · 

O SR. MAuR1c10 DE LACERDA - A dignidade do pensamento. 
O SR. JosÉ LoBo - . . .. •para liberdade e in•tegri'da'de de consei-

encia. 
O SR . MAUJ,UCIO DE LACERDA - Um redactor não pó de redigir 

um suelto contra seu modo de p.ensar. 
O SR . JosÉ-LoBo - Prestei, Sr . Presidente, toda attenção a esta 

série de exposíçõ·es que me foram feitas, emprehendi por minha 
:rropria c011ta, e sem parecer que o fazia, um inquerito ácerca de 
allegações de tamanha grav.idade, e devo confessar que o resultado 
do meu inquerito foi favoravel ás reelamações. 

Nã-o conheço fórma de acti.vid.ade mais exposta ás injustiç.as 
oriund'as da ausencia b em caracterizada de garantias legaes. 

O SR . MAumç1_0 DE· LACERDA - Não .p·l.'ecisa muito. Basta citar 
d·ous dos mais importan_tes,joi:naes daqui e de S'. Paulo : O Jornal élO 
Commercio e o Estado de S. Paulo, r ecordar as gréves em ambos 
para concluir que é neces.sario ü1.tervir pela lei. 

O SR. J osÉ LoBo - Chegado a esta verificação, Sr. P r esidenr-e, 
t.ransmitti as recfamações do pessoal de imprensa e o resultado do 
meu estudo ao n.obre re_presentante do Estado -do Rio de Janeino, 
meu digno companheiro de Commissão, Sr. Maurício de Lacerda. 
Solicitei de S . Ex . a fi.nez.a de se encarregar da indicação de medi-
das ou remedios para estes males, por ·me parecer que, na qualidade 
de Presidente da Commissão de Legislação Social, não deveria to-
mar iniciativa desta natureza. O nobre represen~ante do Estad0 do 
Rio de Janeiro fez tambem o seu inquerito, completou os estudos que 
j 1á tinha em .r elação a esta fórma de actividade e o resultado a qu e 
chegou coincidiu com aquelle a que eu j-á tinha c}J.egado. Ficou -en-
tão combinado, entre nós, que por occasião de se es.tudar, discutir e 
votar o projecto sobre a pPotecção do trabalho commercial, seriam 
altendidas as justas reclamações dos trabalhadores de jornal . E, de 
facto, assim -se ·fez. Logo que foi submettido á discussão e votação 
e ar tigo 'do an'te-projecfo do Sr. Augusto de Lima, o Sr . Mauri.eio 
de Lacerda, batendo-se pelas reivi-ndica7ões dos empregados em 
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jornaes, pediu á Commissão que modificasse a redacção dada ao 
artigo em questão, e que o redigisse de modo a comprehender clara 
e. expressamente os redactores, ' reporters, vendedores e demais e·m-
pregados dos jornaes. Respondeu a S. Ex. o Relator, Sr. Augusto 
tle Lima, declarando que pela redacção que havia dado, essa fórma 
de actividade estava protegida e incluida na mesma ·disposição. O 
Sr. Mauricio de Lacerda insistiu no seu alvitre, ponderando que em 
xeforma tão importante, ·e tratando-se de legislação nova impunha-
:se dispositivo claro, preciso e insophismavel. A Commissão, unani-
memente, acceitou o alvitre proposto e o art. 1º foi modificado no 
sen ticl o de serem attendidas as justas aspirações do pessoal de irn-
l lrcnsa. 

Isso se deu, Sr. P.residente, na reunião de 26 de Julho do cor-
xenle anno e, na reunião de 28, completou a ·Commissão os estudos 
.(los demais artigos do ante-projecto do Sr. Augusto de Lima. 

O Imparcial e o Jornal do Brasil deram dessas reumoes, das 
-discussões e votações nellas effectuadas, noticia minuciosa, detalha-
1:la, e o Diario Official publicou as actas resp ~ ctivas, tambem claras 
.e minuciosas. 

Fôra de esperar, á vista disso, Sr . Presidente, que os trabalhos 
dessas duas reuniões tivessem merecido, o que habitualmenL:~ se 
d1ama uma boa imprens·a, ou, pelo menos, a publicidade reclamada 
pela imporlancia da materia, que tão intima, tão directa e tão pro-
fondamente interessava á propria classe dos jornalistas e emprega-
'tl.os de jornaes. 

Assi;m não se deu, entretanto, e a maioria dos interessados con-
linuou a ignorar a conq1í.ista que se tinha feito a seu favor, a exten-
:são dos direitos e garantias que caracterizavam as justas reivin9.ica-
1;ões de class·e. De modo que, em defesa da Commissão, contra o 
:suelto de um j>ornalista, eu sou forçado a vir detalhar essas medidas, 
t iral-as das votações r ealizadas pela Commissão sobre o trabalho 
(~ommercial e jornalistico, e mostrar que não são ellas tão despre-
ziveis para que merecessem o silencio da maioria da imprensa, e 
:ao contrario - são de consequ·mcias profundas e valios·as e, posso 
:a.ffirmar que - no momento actual e no Brasil, representam o ma-
:ximo que se poderia conceder, sem perigo para o justo e indispen-
·savel equilibrio entre os interesses das partes contractantes. 

T ive o cuidado, Sr. Presidente, de, recorrendo ás duas actas, 
'l·ésumir a série de direitos e ganmtias, e até privilegios, concedidos 
a essa classe, qu·e passo a ler (lê) : 

"Da inclusão dessa especie de trabalhadores entre os emprega-
dos commerciaes, para os fins e effcitos da lei resaltam a favor d·el-
les os seguintes direitos, garantias e vantagens: 

1 º, o patrão respectivo fornecerá, á sua custa, assignado pelas 
-parte~, r egistrado em Junta Commercial, e Ifa falta desta, no carto-
rio de paz ou equivalente, isento de sello e qualquer emolumento, 
um trrmo de contracto, de que constem a natureza do serviço a 
ser presta do, o praz·o de. duração do contracto, e. a remuneração ajus-
tada. E nesse termo de contracto lan çará o patrão annualmente, ou 
·por occasião de e::cpfrar, ser -prorogado ou renovado o contracto, o 
l empo de serviço prestado." 



A actividaae· jornalística se integra assim, Sr. Pr.esjd.e.nte, . no 
instituto de coatracto die trabalh0, ü1div.idual ou collectivo, para to.-
das as gaiiantias <il<ecorrentes delle, quer em Felação á continuidade 
e eff 2ctividade d0 trabalho, quer para os effeitos da remuneração, 
epoca, fórma e garantias do seu p.agamento, quer para · os elementos 
ele defesa decorrentes da orga)1ização de ass0ciação de classe com O· 
corr espondente ap.parelhamento d.os iinstitutos de coRciliação e ae-. 
bit1:agem, ap.parelh.amento que permitte, por um re·gimen de r esis.-
tencia e cwmpe:nsação, realizar a harmonia cl0s interesses em jogo . 

"2º, limitação de. horas de trahalho, repouso hebdomadario. 15 
dias ele fér,ias em. cada anno·; 

3°, 4º, 5º e 6°, as garantias que resultarn das limitações impos-
tas pelo sexo e pela idarle (traba1ho dos menores e das mulheres; 
que possivel.ment.e e·atrem com s1uJ .. actividade nas funcções j0rnalis-
ticas); as que resultam do titulo sdbi;e hygkene do trabalho, as do 
risco prof;issional, e mais providencias do titulo sobre accidentes 
no trabalho e molestias pro!fissionaes, bem como da fiscalização por 
parte do DepartÇtmento do Trabalho; · 

7º, privilegio em caso de fallencia, e de accôrdo com as leis 
desta, n,ão só para os ordenaqos atrazados, como para uma indemni-
zação correspondente a tantos mezes de ordenado qtiantos tenham 
sido os annos de serviço prestados na empreza ou estabelecimento 
fallido,, para que esses trabalhador es não viéssem a ser sacrifica(los 
pela incuria ou pela má gestão dos seus patrões; 

· 8º, ser mantido no logar, em caso de serviço militar, p,erceb : nd<> 
o ordenado res·pectivo durante o período da incorporação; 

9º, eff'ectividade e continuidade do trabalho, garantidas pela 
1lisposição que diz: quando dispensados, fóra dos casos do art. 10, 
J;cceberão tres mezes ·do ordenado no minimo, e um mez de ord'e-
nado, por cada anno, ou fracção de anno_, de serviço prestado, e 
terão ainda direito a uma indemnização correspondente a um mez· 
de ordenadb, se, expirado o prazo d!Q contracto, não fôr elle reno-
vado ou pro.rogado; 

10, finalmente, participação nos lucros, no mínimo de 10 %, 
partilhados em c0rrespondencia com. os ordenados que perce-
berem." 

·Como vê a Camara, a C:ommissão de Legislação s ·ocia1, rem.ü~1 
conjugou e harmonizou a série de providencias que, como disse, 
0em prejuízo do equilíbrio de interesses constitue o maximo a con-
~eder no momento. 

Assim fazendo, de ante mão a Commissão res·pondeu1 á injustiça 
cio suelto. 

E' possivel, entretanto, Sr. Presidente, que o autor delle ob-
jede: sim, foi inserida no proj ecto de lei uma série de medidas im-
1iortantes; não constituem, porém, aposentadoria do jornalista, nem 
c!sta foi inclui da entre as regalias ou vap.tagens concedidas. 

Respondendo, confesso leal e francamente que na verdarie a 
Commissão de Legislação Soci al não incluiu entre as garantias, di-
i-eitos e vantagens a aposentador ia Nos moldes apresentados ao Par-. 
lamento aFgentino.. Ella se limitou a indicar á votação du Con g_res-
.so medidas de utilidade e alcance pratico, e die p0ssivel, execução. 
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.Não podia, na realidaid'e, propôr par:a o trabalho commeJJcial, in-
cluido nelle o dos jornalistas, se.melhante aposentadoria por ella 
·contrariar fundamentalmente o nosso regiinen e o systema das 
.aossas leis ácerca da mate.ria. · 

A' custa do dinheiro do Thesouro, total ou parcialmente, só é 
úado inst-ituiT a·posen·tadoria para f.unccionarios publicas, para em-
pregados do Estado que se invalidem no:;; serviços deste. 

Por eminente que seja o trabalho dos jornalistas, e o é incontes-
tavelmente e se reveste de um caracter de· profundo interesse pu-
blico, não se lhes póde aUribuir entretant0 as qualidades e predicados 
dos funccionarios publicas, para que devesse o Legi·slativo liberali-
zar em seu favor a aposentadoria por conta do erario publico. 
Prestam elles· serviços a emprezas partieulares, aos donos de jor-
Haes e ahi s.e invalidam, nã© cabendo á Nação soceorrel-os por esta 
f.órma. · · 

O SR. PAULO DE FRONTIN - Ahi se poderia estabelecer um certo 
regímen, fazendo tambem intervir o elemento particular. 

O SR. J osÉ L0Bp - Poder-se-hia cogitar do assumpto não sob 
a f6rma de aposentadoria ... 

O Sn. PAt!LO BE FlWNTIN· - Sim, pensão ou· qualquer outra 
fórma. . 

O SR. JosÉ LoBo - ... mas de qualquer outro instiotuto de pre-
videncia e assis.tenda, e será esta a solução final do caso se forem 
í:omadas na devida eonsideração as necessidades deeorremtes da 
r.omma apavorante qu e os inactivos, civis e militares, consomem. 

O SR. PAULO DE FRoNTIN ·- São apavorantes estas somma:s por-
que não . ha a. fostituição que devia evitar esse pav©r. 

O Montepio Municipal, por exemplo, não se apresenta sob este 
aspecto de dar pr0 juizo. 

O SR. JosÉ LoBo .,...... Esta é a verdade. Não nos era dado atten-
der pela fórma indicada a situação de invalidez -dos jornalistas. 

Ainda que o systéma legal permittisse, no momento não seria 
aconselbavel, dada, em primeiro lagar, a fallencia entre n.ós dos 
füstitutos de aposentadoria, monte.pio civil, e, em segundo Jogar, a 
situação de def,icits constantes que opprimem as finanças nacionaes. 

O SR. M'Aumc10 DE LACERDA - Ahi havia um terceiro modo de 
encarar a questão; nem o montepio nem o seguro, mas uma especie. 
de pensionato. · 

O SI\. PAULO DE FRONTIN - E' questão . que ha de ser fatalmen-
te resolvida não só a favor dos jornalistas, mas do operariado todo, 
como se dá na Inglaterra. · 

O SR. JosÉ LoBo - Parece que a solução para o caso ·do mon-
tepio, da pensão, da aposentadoria e de tadas as outras fórmas de 
previdencia e assistencia está no seguro de Estado, i!'lstituido com 
um apparelhamento autonomo, sem o característico de repartição 
official, mas c0m a intervenção do poder publico, em razão das con-
tribuições com qrre terá de concorrer para esse serviço. 

O SR. MAumcrn DE LACERDA - E deve estar de pre.ferencia a 
solução na limitação dos lucros do capital, attribuidos antes á as- · 
sistencia geral . 

O SR. JosÉ LoBo - Por essa fórma, e sómente por essa fórma, 
Sr. Presidente, poderemos corrigir todos os erros; todos os defeitos, 
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que se observam na assistencia representada p ela aposentadoria,. 
pelo montepio e apparelhos analogos. 

o Sn. l\'IAURICIO DE LACERDA - o facto é este: o !!ªPi tal tira, 
como lucro liquido, massa "enorme de dividendos, e nao attribu·~ 
qualquer parcella dessa massa ao serviço de assistencia ao operaria, 
que, com o seu esforço, contribue para todo ess·e resultado. 

O SR . PAULO DE FRONT~N - E nos j.ornaes, que têm prejuizo, 
como fazer? 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - A fórma a que acabo de alludir é 
até a mais sympathica, a menos expropriativa de tornar de utilidade 
collectiva a ex•ploração da propriedade. 

O SR. ·PAULO DE FRONTIN - V. Ex . teria .razão, se fôsse uma 
fórma pratica. No caso dos jornaes, digo de novo, havendo ·deficit, 
como proceder? E esse deificit existe, para a maioria delles, effecti-
vo, e não calculado pelo processo de incluir entre despezas ordina-
rias. 

O SR . MAURICIO DE LACERDA - Os jornaes têm uma escripta de 
facto, e têm muita cousa que não é escripturada . A primeira diz 
r espeito .aos jornalistas, que trabalham, que mourejam, o mais, aos 
r ed actores-chefes e outros; e são as mensagens, as campanhas de 
Governo, etc. ~ 

O SR. JosÉ LoBo - Acredito, Sr. Pre.sidente, haver demonstra-
llo cabalmente ~ injustiça feita á Commissão parlamentar a qne a 
Gamara dos Deputados delegou a tarefa de estudar o problema tra-. 
balhista e indicar a solução legal que elle exige. 

Na generalidade dos casos, aqui como em outras terras, taes 
injustiças, bem coÍno as das confianças e manifestações hostis que 
c ercam e acompanham a evolução das reformas sociaes, originam-
se principalmente do incompleto conhe'cimento das m~smas refór~ 
mas, medidas que a compõe, sua tensão e effeitos, e, finalmente 
do estado ou situação da sociedade a que vae ser applicada. 

Em taes circumstancias o dever que occorre ao legislador não e só o de elaborar a lei reformadora, é tambem preparar o espírito 
e sentimento da soêiedade que vae 11.offrer sua applicação, transfor-
mando a desconfiança ou hostilidade resultante daquelle incompleto 
con becimento em ambiente propicio que só uma opinião esclarecida 
fornece . 

O Sizelto d'O Paiz, reclamando esta minha bem simples oração, 
deu-me ensejo para cumprir um duplo dever - concorrendo com 
esclarecimentos positivos e seguros sobre a situação de duas impor-
tantes classes de trabalhadores, os da imprensa e os do commercio, 
nparando ao mesmo tempo aquella injustiça. 

Embora presidente da Commissão ele Legislação Social, nenhu-
ma suspeição experimento ao realizar essa obra r eparadora, pois 
que o exito de seus trabalhos é filho da cultura, intclligencia, pa-
trioti smo e actividade, manifestados por seus membros tanto nos 
1·elatorios e projectos parciaes, como em a d iscussão e votação fle!-
les . Eu tenho sido no seio da Commi ssão ,um méro coordenado · de 
_1déas, sentimentos, .forças para uma acção barmonica de qne r esulte, 
como estou ·certo que ha de resultar, uma reforma dign a do Brasil . 
(Muito bem; muito bem. O orador' é mníto c1.1mprim entado.) 
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REQUERIMENTO 

N. 29 

Requeiro selam requisitados, por interrnedio da mesa da Ca-
mara, ao Poder Executivo - Ministerio da Fazenda - as seguin· 
les informações urgmtes: 

I - Quaes as companhias de seguros de vida - nacionaes c ex-
trangeiras - que funccionam no Brasil; 

H - Qual o capital inicial de cada uma - no Brasil; 
III - Qual o capital social de cada uma - actualmente no 

Brasil; 
• IV - Qual a responsabilidade - por seguros ou a vencer - de 
e.ada urna; · . 

V - A quanto montam as reservas technicas de cada uma 
no Brasil; 

VI - Quaes o dividendos, lucros, bonificações, ou outras quaes-
quer vantagens distribuídas nos annos de 1915 a 1919 aos accionis-
ias, directores, ou quaesquer outros interessados - em cada urna 
dellas; 

VII - O actual regulamento da Inspectoria. Nacional de Se-
guros; 

VIII - O quanto rendeu a totalidade dos impostos e taxas de 
seguro de vida terrestre e marítimo - durante os annos referidos. 

Justifico este requerimento com a seguinte necessidade: tendo-
me sido entregue o projecto do Sr. Deputado Nabuco de Gouvêa, 
sobre o Banco Nacional de Seguro, não me é possível produzir pa-
recer fundamentado sem estas informações officiaes que juntarei a 
outras por mim colhidas pessoalmente. 

A urgencia de t.aes informes decorre de que a secção da Legis-
lação do Trabalho, relativa ao Seguro Social inclue o proj ecto do 
Deputado Nabuco. E os dous trabalhos me for11m distribuídos pre-
cisamente para .fazer obra systematica. Os dados pedidos necessa-
rimn ente i·á se encontram promptos na operosa Inspectoria de Se· 
guros, e, sem elles qualquer parecer será incompleto e mal documen-
tado. 

Sala das Sessõ es, 26 de Agosto de 1920. - Nicanor Nascimento. 
Encerrada e adiada a votação. 

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO 

O Sr. Ca1rfo•s ·Pe•nalfiiel - Sr. Presidente, preciso da attenção da 
Camara, não pelo desejo tão sómente de r esponder a uma nota 
editorial do Correio da Manhã de hoje, mas p ela preoccupação, muito 
elevada, de definir a minha attitude como interprete do Partido 
Republicano Rio .. Grandense e delegado da minha bancada á Com-
missão de Legislação Social . 

Vou demonstrar á Carnara, á opinião publica do paiz, que a ta-
refa dos dous membr.os da Commis.sã·o, visados na local dess·e dia-
rio, não se tem limitado apenas a uma exposição theorica de dou-
irina ou de idéas junto á mesma Commissão.. Está já concretizada 
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cm factos positivos, cujas provas trago ás mãos, afim de pôl-as sob 
os olhos daquelles que me ouvem e rodêam. 

O Correio da Manliã reclama contra a Commissão em geral por 
uma supposta morosidade no dar conta de um problema tão com-
p lexo, pela primeira vez ventHado a sério em nosso Parlamento, de 
tal modo que se póde fazer a affirmação inequivoca de que foi esta 
l egislatura federal republicana a primeira, sob a pressão ou influen-
cia suggestiva das graves questões sociaes que a Grande Guerra veiu 
pôr, mais do que nunca, em fóco, a se entregar com desvelo, com 
o. maior interesse e com a mais intensa actividad.e ao estudo entre 
nós do problema magno que envolve a incorporação do proletariado 
à sociedade moderna. 

Se a accusação tivesse sido sómente contra a Commissão em 
geral, t0caria ao ineu illustre collega por S. Paulo, o Sr . José Lobo, 
que tão brilhantemente tem presidido aos trabalhos da mesma, a 
resposta conveniente. Mas o topico visa espec1almente dous mem-
bros da Commissão chamados por aquella folha positivistas, porque 
a essa questão social, como a muitas outras, apontam soluções p0si-
tivas, soluções verdadeiramente republicanas, soluções incorporadas 
ao cyclo scientifico geral, e não palliativos meta.physicos, idealogias 
r1cvolucionarias e até certas chim·2ras ·bolcheviquisticas ou outras 
cambiantes, ele côres vermelhas, do socialismo radical ... 

A . Commissão Especial, a que se refere a noticia, como a Ca-
mara deve estar lambracla, foi -creada em 191-8. No anno seguiiate 
foi ele'Vado de sete J:»ara onze o numero dos seus memb.ros porque o 
Tratado da Paz nos interessava em um estudo mais global da ques-
hio, e por todas as suas faces e prismas a um tempo. Foi nessa occa-

. sião que entrou parn el.la 0 meu füustre amigo e collega pelo Pa-
raná, Sr. João Pernetta, um dos ·accusados p ela impreasa, compa-
nheiro de trabalho, cuja activid•ade a Camafa inteira conhece e 
·cuja integridade de caracter é desnecessari·o encarecer ... 

O SR. SEABRA FILH.o - .De grande competencia. (Apoiados.) 
O SR. ·CARLOS PENAFIEL - . . . e de grande competencia. 
De accôrdo com a iricumbe'!lcia recebida, por força daquelle 

Tratado, a materia foi repartida em theses, distribuídas a cada um· 
dos membros da referida Commissão . , 

Manda a verdade dizer, Sr. Presidente, que desses onze mem-
bros os dous incriminados de crearem obstaculos á tarefa, de "obs-
truccionj.stas" á marcha elos tl'.aba1hos, foram justamente aquelles 
que logo cumpriram com rapidez, com solicita diligencia, o seu de-
ver, desobrigando-se da in cumbencia clesd·e o anno passado. 

Coube a mim a these "Hygiene e Segurança do Tr.abalJio, e a /1Z-
d11stria em domicilio". Apresentei á ·Commissão (mostrando á Ga-
mara um folli eto impresso) um estudo, que comprehencle as cento 
e quarenta paginas deste volume, onde, capitulo por capitulo, artigo 
-por artigo, paragrapho por paragrapho, fiz a critica da actual lei 
sobre acciclentes elo trabaJ.ho, incluicla, como tinha que estar, na 
minha these, essa materia, até então ainda não amplamente tratada 
entre nós, referente a acciclentes elo tratbalho. Trouxe largos e no-
vos subsídios que, em sua grande rhaioria acceitos p ela Comrnissao, 
serviram p ara a r efusão completa ela lei ela Republica n. 3. 724_. de 
15 de .Tan eirn de 1919 . · 

Na cJj scussão attenta, meticulosa. elos meus collegas sobre o tra- · 
h:;ilho de qu e fui R<elator, gastairnos cerca 'de dous mezes, em reuniões 
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q11asi diarias, de quatro e cinC'o ho·ras cad·a uma, tendo a ' foi em vl-
gor ficado ·em todas ·as suas partes re.fundida. Se a'M agora 0 novo 
proj ecto ain•da não veiu ao 13lenario, posto que acabado e votado 
pela Commissão desde meiados de 1919, culpa não me cabe pGr 
isso. Foi por haver prevalecido, contra o meu voto, a idéa do nosso 
<;aloroso coHega Sr. Mal!lricio de Lacerda, <rue entendeu, a meu ve;· 
erradamente, que se devia prender esse trabalho á espera da solu-
ção sobre as demais theses entregues á alta competencia dos outros 
membros da Com missão. 

Refun di'da, então, a iei sobre acciden•tes, dei-me pressa em en-
tregar um outro trabalho escripto, projecto concernente á "Hygiene 
e Segurança do Trabalho e a Industria em domicilio", folheto . im-
presso em 45 paginas (mostmndo-o), que salvo uma outra questiun-
cula de redacção, logrou a .unanimidade dos votos dos meus compa-
nheiros, não )'.>Or um ·a'Cto de cortezia delles, mas depois lambem õe 
um exam e e discussão prolongada, analyse' assim feita com .a maior 
assiduidade, cuidado, e attenção, e parte por parte, de t©dos os seus 
:rnntos e artigos. 

Eis a mh1ha C'ollaboração. E não foi só, Sr. Presidente. Dahi · 
pot deante dei-me á pachorra de sempre discutir e examinar, linha 
por linha, intenção por intenção, tud0 qúanto a prnposito tem occor-
·rido sobre outras que&tões em deibate no seio da Commissã0, sempre 
t:a defes·a dos princip'ios que, mal ou bem, represento nesta Casa. 
Essas altitudes está.o, em resumo, graphad.as I'las actas das res)'.lecti-
vas reuni-ões ... 

A ou'lro "positivista", visa·do pela local, ao meu nobí>e coHega 
Sr. João 'P'ernetta, coube a these "Trabafüos de mtenores e cr.i·anças 
e Trabalho de mulheres". r 

O illustrado repres·entante do Pa:'raná não se limitdu a ·a·bordàr ' 
magistralmente, a pa'rte que lhe foi confia'cl.a, dentro a.a doutrina 
cujas idéas defendemos na elaboraçã.o de mecl.idas políticas tl:e legis-
lação soc'ial tendentes a )'.lromover e apressar a solução do pr<!lblema 
proletario . Foi além, e de um modo feHcissimo . Sujeitou á nossa 
consii.leração de legisladores um proj'ecto de ·ordem geral, uma obra 
synthetica e perfeita que honra·ria a qualcjtler parlamento, oncl.e, e, 
onde se prescrevem soluções que sómente os denominaclos "posi-
'tivistas do Brasil" são 'os l!lnicos homens )'.lUblicos a propôr . Essas 
idéas estfü~ · sendo nes:ta hora tambem levantadas por outr<!ls cida-
dãos, em outras terras, como necessari:as á 0rdem .e ao pr0gresso so-
1~1i'al da humanidade. · 

A ·esse resl'leito t-rago á Camara uma carta alil'erta, recentemente 
dirigida, em Franç·a, ao ex -1Mini:stro das Finanças,, Sr. Klotz, con-
densad a no livro de René Favareille, sob o Htu1'0 Réforme Adminis-

. f.rati've par la re8ponsabiUté d-es f onctions ", m1de, c'Ondelnn.•ando o 
.erro dos radicaes socialistas, esse parlamentar, qlie não é pGsitivisla, 
•escreve : 

"Nã0 ha aqu:i espaç0. para resumir, m esmb a grande'S traçns a 
philosophia e a politica p'ositiva de Aug11sto Comte e onde o socia-
lismo fr ancez encontraria, quando quizesse dar-se ao trabalho de 
nellas descobrir, os fundamentos de rn/la doutrina, muito mais ou-
sada p elo s·eiz ·caracter relativo, mas r ealizave'l, •do que as ch imeras 
·com as quaes lhe estão fazendo p·erder seu tempo." 

As ' soluções acima l'embradas a dirig 2l'lte·s !l!"a Frm1ça, como 
era então Kh>tz naquell e mom ento, e aos socialistas francezes., s·o-
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dalismo que não temos no Brasil, porque aqui o socialismo não tem. 
existencia politica nem organização partidaria . .. 

O SR. MAURICio DE LACERDA - Mesmo pprque o francez se di-
·vide em dous: um que explora e outro que divide. . o S'R. CARLOS PENAFIEL - Deixemos de parte o socialismo que, 
em these, é um só, como bandeira social, em toda parte, seja fran-
cez, seja brasileiro, ing1ez ou russo ... 

O SR. MATJRICIO DE LACERDA - Ahi V . Ex. se engana total-
m·ente. 

O SR. CARLOS PENAFIEL - Ha, multiplas e diversas variantes .. _ 
O SR . MAuRICIO DE LACERDA - Variantes, não. São adversa-

rias. 
O SR . CARLOS PENAFIEL - Conheço perfeitamente as organiza-

çõeõs diversas do socialismo francez .. . 
O SR. MAuRxcio DE LACERDA - Sei que V . Ex . conhece. 
O SR. CARLOS PENAFIEL - Vamos adeante . Tal pendencia pouco-

impo·rta á questão que me traz á tribuna . . . 
Essa solução, portanto, Sr. Presidente, a solução que nós do· 

Rio Grande sempre apontamos, desde os primordios do regimen so-
bre o problema da incorporação do proletariado universal á socie-
dad e moderna, não é, assim~ só por nós lembrada. 

Não direi novidade á Camara declarando que o projecto d0> 
meu illustre collega Sr. João P ernetta logrou approvação plena do 
meu chefe politico, o grande republicano Borges de Medeiros, cida-
dão que allia á sua inteireza de caracter, de homem de governo-
preoccupado com reformas administrativas de rara e vigorosa am-
plitude, pelas quaes o paiz inteiro lhe rende as mais merecidas ho-
menagens, o interesse supremo que os estadistas de larga v 1 . 
v em ter com as mais graves questões sociaes. 

E não é de hoje, Sr. Presidente, nem acossado, como alto re-
preseritante do poder publico em minha terra, pelas resoluções apres-
;,adas que a guerra trouxe e os movimentos grévistas entre nós im-

. provizaram. Já em mensagens · de 1913 e de data anterior aconse-
lhava e praticava soibre assumptos dessa ordem ou semelhantes~ 
actos de acertada comprehensão ... 

o SR' MAURICIO DE LACERDA - Isso é verdade . 
" O SR . CARLO PENAFIEL - .. . e a cada facto concreto, a cada 
caso emergente, como as g11éves, p\>r exemplo, tem sempre dado a 
mais prompta solução politica. 

Em telegramma que me dirigiu, de Novembro do anno passado, 
em resposta a uma consulta, aconselhava o eminente estadista rio-
grandense: "Em resposta á vossa carta de 24 de Outubro findo, fe-
licito-vos effusivamente pelos novos trabalhos que consagrastes á 
Questão Social e nos quaes, mais uma vez, evidenciastes vossa eru-
dição e superior orientação no assumpto. 

"Quanto á attitude da nossa bancada, em face das ·questões 
suscitadas no seio da Commissão de Legislação Social, já opportu-
namente manifestei o meu apoio ao projecto do illizstre Dep izlad<> 
João Pernetta, por consideral-o - o mais conveniente e o unico col!-
sentaneo com a nossa doutrina. 

"Por isso, casoº volte a ser discutido na Camara o projecto Ma-
ximiano de Figueiredo . .. " (E' o projecto qzze gyrozz, por turno.-;, 

' nesta Ca.~a, modificado pelos Srs . Andrade Bezerra e Prudente de-
Moracs), "contra o qual categoricamente nos pronunciámos em 
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1 !ll'S ... " (Fui até, como a Gamara deve lembrar-se, um dos inlerpre· 
tes dessa opinião rio-grandense, em dous discursos qu.e co1J:Stítuiram 
para minha estréa aqui) . . . "penso re·almente que deve a bancada, 
r.eaffirmando as nossas idé·as contrarias a elle, assignar o projecto 
Pernetta como seu substitutivo, feitos os retoques que forem julgados 
necessarios. 

",\guardo com interesse a remessa dos vossos novos estudos se-
bre ''Hygiene. e Segurança do Trabalho" e a instituição de pensôt: <;. 
, Saud·ações affectuosas. - Borges de Medeiros." 

Não é, p.ois, uma altitude pessoal a ·'minha no seio da Commissão 
de Legislação Social. Corresponde á vontade do meu chefe, ás as-
pirações do meu partido, ás idéas da bancada a que estou incor-
porado. 

Além dJqu?.:]es attestados, provas insophismaveis d:i minlu col-
, laboraçào e M'ÜY·;dade, j·á a:pprovados para virem ao pfo,iarin, te-
nho prompto, Sr , Presidente, como se deprehende rlo t()fograr.1ma 
acima e disto já cl.ei rulícia, desde o anno passado, ao m·~ u eo! lPga 
Sr. José Loho, Presidente da Commissãe, um projecto que pn·tcn-
clia, e pretendo apresentar, como substitutivo, instituindo o regimcn 
do pensionato official, de fórma mixta, com collaboração do Esta-
üo, dos patrões e dos proprios operarias, idéa patrocinada por Bor-
ges de Medeiros em 191'8 . Esse ante-projecto não o tenho podido 
apresentar á Commissão por uma questão de delicadeza, de defe-
rencia com um dos collegas a quem está entregue . a parte dos nos-
~os trabalhos referente ao seguro operaria, o Sr. Nicanor Nascimen-
to, e que ainda não deu satisfação a tal incumbencia por haver, 
nessa intercorrencia, surgido, fóra da Commissão, no plenario, um 
projecto do meu illustre collega de bancada Sr. Nabuco de · Gouvêa. 
instituindo no Brasil o monopolio official d~ seguros. De ante-
mão sabíamos, dentro da Commissão, que era uma idéa antiga do 
Sr. Nicanor pleitear o monopolio pelo Estado dos serviços de se-
guro em geral, idéa já anteriormente tambem concretizada em pro-
jecto do Senado pelo saudoso Sr. Alcindo Guanabara. · 

Devo dizer que tenho junto á Commissão, pela qualidade inh·e· 
rente á propria fu~ncção que alli exerço, responsabilidades p esadas. 
Conferem-me, por isso, estas a autoridade necessaria para julgar que 
alli interpreto e represento, na esphera dessa legislação social ope-
raria em p·reparo, o encargo difficil, penoso, de quasi leader do 
pensamento da bancada a que ambos pertencemos, o meu amigo e 
collega, Sr. Nabuco, e eu. 

Sobre o monopolio de seguros p elo Estado, devo, desde já, de-
clarar, de passagem, muito a contragosto, que, embora se trate de 
um collega de bancada, sou obrigado a divergir e condemnar o sys-
tema de seguros sob a fórma de monopolio do Estado. O oro.i elo 
do meu illustre collega, Sr. Nabuco, embora adeantadissimo na 
apparencia, redunda, mal disfarçado, em uma idéa forte de mais 
para o nosso meio: o socialismo d.e Estado. Até certo ponto existe, 
muitas v ezes convergencia de diversas escolas na solução de varias 
problern::is de tal especie, Mesmo entre o socialismo de Estado e o 
sociocratismo á feição positivista, de Comte, se verifica, por vezés, 
essa concordancia em alguns propositos. Mas, no caso particular, 
não posso deixar de r esalvar o ponto de vista rio-grandense . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Mas antes desse projecto, o Re-
. lalor fez uma consulta á Commissão para examinar os pontos . ca-
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pitaes d8 theoria e ficaram mais ou menos resolvidos os que foram 
assentes . 

O SR. CARLOS PENAFIEL - Náo estive presente na occasiao, por 
doente e por guardar o leito (o Sr. Manricio de Lacerda confirma 
com a cabeça) ... Em materia de monopolização de seguros · pe•l•o 
Estado, eleve a Camara estar recordada da enorme campanha que em 
1910 se levantou na França. Se lá, onde as correntes socialistas são 
fo_rtes eleitoralmente e preponderantes, a cousa é iiuxequivel, mór-
mente. o será em nosso paiz, e, ainda mais, dentro da nossa fórm-a 
politica. 

Um proj.ecto sobre monopolização dos seguros pelo Estado ·é, 
antes de tu do, incoHstituci onal. 

Além do vicio de inconstitucionalidade, vicio originaria ~mffi
ciente para matar o projecto, poPque não se póde tirar a nenhum 
cida,dão a liberclacJ.e de garantir-se como ch.efe de um lar, onfle he1n 
entender, contra o risco que, por sua morte, corra sua familia -
isso só foi possivel no Uruguay, paiz pequeno, de população de duus 
milhões de almas, accentnadamente socialista com as reformas de 
llattle y Ordofiez. 

A in'terferencia do Estado deve existir, mas prudentemente. 
Não se póde ser contrario á socialização desse e de outros se1:viç<>s 
pelo Estado, n a época transitaria de anarc'hia social desde que o 
Estado se restrinja a nivelar e generalizar as condições da vervla-
dcira concurrencia. "Tão perigosa, sustentou o Presidente :Borges 
'de Medeiros, é a falsa co·ncurrencia, como fumesto.s os monopol-ic.~s 
ou privilegias quaesquer. Em um e em outr0 caso •a sociedade é 
sempre, a victima da ex.pl'oração de poucos." 

Não é ,que sejamos, nós do Rio Grande, d1e fado c@ntrad<!>s á 
"soc ialização" deste serviço. Sómente não o toleramos sob o cai·a-
cter d ~ mqnopolio, seja executado pelo Estadro .. seja pela exploraç.ão 
de particulares, · sob a fórma de concessões privilegiadas. O m:eu 
presado chefe, Borges ele Medeiros, escreveu paginas admiraveis ·2 m 
sua mensagem de 1913 sobre o assumpto c01111exo e que podem t ·2r 
inteiro cabim ento, por analogia de applicações, ao caso do serviço 
publico dos seguros em g.era-1. 

Vou lêr á Carnara algun·s trechos, rapidos, pürquanto, em ulti-
ma an.alyse, a qu·2stão do seguro social é no fundo, matcria eco-
·nomica, um problema de economia .social, de 0rdem economicà, rif e 
repartição de uma parte da riqueza, accumulada pela concentração 
das fortunas, no sentido previdente de amparar a miseria ·e o pau-
perismo com uma obra collectiva de seguros contra os .. acddentes 
do trabal'ho, as doenças, i·nclustriaes ou não, a velhice, contra certas 
fórmas ele falta ele trabalho (chômage, etc.), incluindo-se até, tal-
vez, ao lado dos seguros de vida, o seguro contra os riscos qt1e corre 
a propriedade . .. 

O a u e vou ler na citada mensagem presidencial seria até appli-
eavel tal v? z a alguns serviços de inter esse publico, dependentes ou 
ligados á propria industria bancaria, pois em um recentíssimo es-
cripto ela revista Rénaissance poliiique, littéraire et économiqize , d~ 
27 de Mar ço ele 1920, o Sr. Ern est Tiss.érand, reivindica até cerJo 
ponto para o Estado -diversos direitos e cer tos d everes quanto - á 
funcção bancaria, accentuando o seguinte : "Não é de modo algum 
intenção nossa sustentar que o Estado eleva substituir os particula-

res no exercício de uma ind~1stria cleJicada, complexa, "psycholo-
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gica'', por assim dizer. Nada tem essa industria de comparavel com 
o serviço dos seguros, limitado, catalogavel, resumível em tabellas, 
·em quadros mathematicos, em graphicos claros. O Estado, no seu 
interesse, e sem lesar em nada, nem as companhias antigas de se-
guro, nem os segurados, póde encarregar-se da industria dos segu-
ros. Em materia de banco o seu monopolio seria outro completa-
mente, e ex~er-se-hia por diversos direitos e por certos deveres . 
Seria um monopolio de "inspfração" para lhe dar um nom'e. Os di-
reitos do Estado lirnitar-se-hiam a prollibi.r a acciznwlação, em um 
mesmo banco, das operações de deposito e de -emi;;,são, etc . . . Quan-
to aos seus deveres, quanto á sua inspiração, .esses dev·eres ex·erc<!r-
se-hiam pela creação, em cada categoria de negocios, de bancos peJia 
instigação e limitação LJ.os quaes os bancos particulares se transfor-
mariam. 

O Banco de França foi o bar~queiro dos banqueiros, s.eu . c0nse-
1heiro seu apoio, seu guia. Indispensavel ao regímen capitalista e 
burgu~z, ... . .. , tornou-se, pela força das oircumsta.ncias, antes o 
caixeiro do que o ban·queil'o dos banqueiros .1" · 

E é , no emtant0, isso., Sr . Presidente, que se tenta agora, copiar 
para o Brasil. 

Não estamos longe talvez de ve.r applicavel no mtmdio, até. á 
.industria bancaria, como ao serviço de seguros, e . a tudo <iJ:uanto 
p0ssa ou deva ser "socialii.z.ado" em um futuro não muito remoto, -
a doutrina, o principio, a idéa contida nos topicos da mensa.gem do 
·Presiden.te do Rio Gr.ande. 

Fóra do regímen definitivo da plena libe.rdade bancaria', que 
seria o ideal, .e ha de vir um dia oomG decorre.ncia logica d•o des-
envolvimento completo, pacifico-i.nd·us'trial, da sociedade univ.ersal, 
- os serviços de emissão, entregu2s, na maioria dos paizes, a op·e-
rações da industl'.ia bancaria de institu'tos particulares privilegiados, 
1leve111, po.r em·quanto, constituir de preferencia maleria de monopo-
lio do Estado, pois o p()der pablico, como r efere o proprio Augusto 
Comte, póde, em qualquer momento abrir mão mais facilmente desse 
monopolio, o que nunca aconteceria com aquella.s instituições par-
1.iculares, privilegiadas por concessões do Pal'lamento, seja a um só 
banco emissor, ·ou s·eja á pluridade d·e •ca~as de credito com a fac11 l-
dade de emittir. Ou se defenda a pluralidade das concessões, como 
no Governo Provisorio, ou a actual concessão, sómente ao Banco do 
Hepublica, o que é pro.fundamer.te condemnavel, não é que exista 
um só ou varias institutos de credito com aquella . faculdad e, mas o 
privilegismo em si, conferrdo officialmente a taes particulares ·pelos 
poderes publicos. • 

Em um regirnen inverso, ideal, de plena liberdade bancada, não 
r eside tambem no numero dos bancos, a questão. Os particulares. 
por iniciativa propria dos productores, commerciantes, industrhi-
listas e banqueiros, podiam, por conveniencia delles mesmos, ·s~ 
con sorci:i.rem em fav.or de um banco unico emissor, mormente em 
um Estado ou paiz t errHorialmente pequeno, de producção sujeita a 
condições do meio physico (sólo, clima, etc.) e do meio social 
pouco variaveis, o que já não é o caso de uma vastíssima associação 
de Estados, como é a federação brasHeira, diversificados de norte 
a sul, pe'las condições de clima e uma pouu'lação muito disseminada 
de agricultores, com a safra de s·eus productos pedindo · apparelhos, 
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de uma assistencia bancaria diff.erente no espaço e no tempo, se 
;1ssim me posso exprimir. 

Fico, porém, á margem da corrente de idéas e alvitres que o 
problema financeiro está suggerindo neste mome.nto e volvo á grande 
Questão Social, apreciando-a pda face da interferencia do Estado 
na vida economica da collectivi.dade ... 

Mostrando que (lendo) "presidindo ao livre jogo das forças 
economicas, compete ao Estado exercer uma acção reguladora na 
medida das nec essidades indicadas pelo bem publico", - escreve o 
estadista rio-grandense: "Deriva-se dessa concepção o principio que 
aconselha a subtrahir da exploração particular, privilegiada, tudo 
quanto se relaciona com o interesse da collectividade. E' a sociali-
zação dos serviço,s publicas, servindo essa .designação generica para 
exprimir que a administração de taes serviços deve estar a cargo 
exclusivamente do poder publico." 

Seguem-se nesta pagina períodos sobre o municipalismo, moda-
iidade da "socialização do,~ s,e.rviços publicas" jrá em pratica no Rio 
Grande do Sul, ha muitos annos, em Porto Alegre e outros municí-
pios, no Pl'Oposito elevadamente social de matar, no meu Estado, 
qualquer tentativa de monopolio. 

A doutrina que alli sustentamos (lendo) ·é que "é necessaria 
municipalizar, como ainda pondera Borges de Medeiros todos os 
serviços que a iniciartiva particular não possa ex·plorar 'senão me-
diante monopolio" . 

Applicavel aos poderes publicos estadoa es, á administração 
publica da propria União, os · serviços tomados á sua conta no inte-
resse da sociedade em geral, não devem, porém, ser tolerados, soh 
a fórma de uma exploração industrial por parte do Estado, quando 
implacarem, por outro lado, em monopolios que venham a ferir de 
frente, injustificavelmente, o espírito do nosso regímen político 
constitucional que assegura aos particulares a liberdade do com-
mercio e industria em toda a sua plenitude. 

Referindo-se particularmente a .Porto Alegre, a primeira cidad·e 
no Brasil que iniciou o systema da municipalização sem caracter de 
exclusividade em favor ·dos poderes publicos, pois alli, para citar 
um exemplo, o serviço de fornecimento de luz e de energia electrica, e explorado, ao mesmo tempo, com evidentes benefícios para a cone-
ctividade, pela propria administração 'publica municipal .e, mais, 
_por duas emprezas particulares concurrentes (a "Força é Luz" e a 
"Fiat-Lux "), - esêreve Borges de Medeiros: 

"A superioridade (lendo) do regímen, incontestada hoje nas ci-
dades inglezas e allemãs, está bem evidenciada nesta Capital, onde 
::i. clarividencia do seu provecto administrador iniciou, sob os me-
lhores auspícios, a municipalização dos principaes serviços indus-
iriaes. 

"Os mesmos princípios e factos, proclama e prophetiza muito 
bem Borges de Medeiros, hão de regular a organização dos serviços 
publicas nacionaes e estadoaes. 

"Não ha negar a tendencia exaggerada dos Estados modernos 
para monopolizar varias industrias, taes como o fabrico e commer-
cio do fumo, dos phosphoros, do alCool, dos explosivos, do sal do 

. quinino, das cartas de jogar e out_ras. ' 
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11 Sem duvida ta,es monopolios são injustifica veis e contrarios ao 
nosso regimen politico que assegura a liberdade de commercio e in-
dustria em toda a sua plenitude . 
'
1

~ 11 E' necessario, porém, não confuiidil-as com as "socialização dos 
seruiço.s pizblicos" que tem por fim justamente destruir os mono-
polios. 

11 A administração directa do Estado, para ser legitima, ha de 
repousar sobre estes dous fundamentos essenciaes: 

1º, que o obje:cto da exploração seja um ,serviço publico; 
2º, que esse serviço não possa ser explorado pelos particular ·"s 

senão sob a fórma de monopolio ~ ou privilegio. 
Assentadas estas condições, facil é extremar o campo de activi-

rlade da administração publica e privada . 
Ninguem ousa mais contestar a competencia exclusiva do Es-

tado para gerir os serviços de arrecadação dos impostos, dos cor-
reios, dos telegraphos, da cunhagem da moeda e outros. 

Estão nas mesmas condições os serviços ~rue entendem com a 
viação-ferrea, portos e cánaes. " 

Corroborando com De Greef esse modo de pensar, cita este tre-
cho: 11 Se, na origem do c-olossal desenvolvimento da viação-ferrea, 
encontramos de ordinario a iniciativa privada sob a fórma, as mais 
das vezes, j'á collectiva no curso da evolução, vemos accentuar-se a 
tendencia para transformar o serviço das estradas de ferro em s"r-
viç.o publico. Cumpre, finalmente, observar que mesmo nos paizes 
onde prevalece ainda o systema da economia privada das estradas 
de forro, é preciso uma concessão do Parlamento. 

Não podia ser de outro modo: de facto, o regimen da concur-
rencia rião é applicavel á exploração das esfradas de f erro; elles 
são sempre um monopolio ou um polypolio. 

O interesse geral tende então, naturalmente, a transformal-os em 
serviço publico. 

ü serviço das estradas de ferro tende por toda a parte a ser 
considerado como de interesse geral e, por ·conseguinte, a ser attri-
buido ao Estado. 

Accresce a isso tambem, de ordinario, um interesse fiscal, sobr ~
tudo em face das necessidades orçamentarias contemporaneas." 

Não tenho necessidade de accrescentar, Sr. Presidente, porque 
o paiz inteiro está no conhecimento do facto, agora positivo e real, 
que foi o influxo Cios prin cipias, ahi invocados nessas linhas, que o 
governo de Borg·es de Medeiros a:::aba, agora, em 1920, de conseguir 
a coroação da obra social que vinha desenvolvendo com a sua po-
liti ca economica de protecção efficaz aos interesses sociaes. A en-
campação da estrada d e ferro, como complemento logico da en-
carnpaçifo do ·porto e da barra do Rio Grande, attesta a plena rea-
Iizadfo de taes desejos, sobretudo depois da prolongada e dolorosa 
experii:ncia a que estiveram submettidas as forças economicas d::> 
meu Es t.ado com o fun esto systema do arrendamento da viação fer-
: ra a cmprezas particulares. 

Pelo exposto deprehende-se que nós, do Rio Grande, não sômos 
ccnln 1rios em these, ao principio em que se fundamenta o "Seguro 
Socbl" . 

Posto, porém, pelo .proj.ecto Nabuco de Gouvêa, e como pa-
r cc:e ta!11b : rn cl ese.il1 r o Sr. Nicanor Nascimento, Relator da these 
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"Seguro Social ", sob 0 por.Jt0 de vista de uma reconstituição geral 
de todos os serviços de seguro, creando-se um Instil'uto Nacional de 
Seguro, ou simplesmente pelo lado r cstricto do "seguro operario'', 
nas cinco .formulas classicas - ve lhice, izwaNdez, doen ças, acciden-
les e morte, - o Rio .Grande do Sul republiGa:rno, atrav.és de um te-
legramma de Borges de Medeiros, já publico, já registrado nos 
.4.1111aes desta Casa em discursos de mais de um representante do 
nosso Estado, in'Clin·ou-se pelo segundo modo, embora r estrictivo, 
sob a fórma de pensionato ou patronato of.ficiaes r egulados, no qm: 
fôr possiv·el, pelo mesmo regimen das aposentador ias e outras ga-
rantias outorgadas aos funccion arios publicos em ger al . E até lem-
brou o estadista rio-grandense que podedam se constituir para 
occorru a essas despezas extraordinarias, - fandos de taxas ex-
ccpcionaes e contribuições dos patrões e até dos proprios op.erarios 
de ntro de limites razoaveis. 

Quer na h y}!lothese do seguro 0perario, quer na hypothese am-
pla d e um instituto geral e vasto, em que se integrasse por parte de 
Estado todos os effeitos suciaes do seguro como pretendem os pro-
jectos do Srs. Alcindo Guanabara, Nabuco de Gouvêa e o ponto de 
vista, na Commissão, do Rela·tor dessa materia, ·Sr. Nicanor Nasei-
piento, - o que não póde deixar de ficar salvaguarda do é qu·~ 
concurrentemente se deve tambem mantPr livre a acção dos parti-
culares . · 

A reforencia que; d.e passagem, fui obrigado a fazer a esse 
ponto, conduz-me a dizer á Camara ql!_e, a proposito das discussões 
l-ravadas em torno dessa questão de asisistencia e previdencia opera-
ria, quando se cogitou e se fez a refusão da lei sobre accidentes, 
Lomei minhas notas, organizando uma especie de actas particulares, 
para meu uso, so•bre taes · debates. · 

A minha pouca confHmça, por um lado, na organização das 
.actas das reun iões, p.orque toda a Camam sabe · como ellas são fú-
tas nos parlamentos modernos - e desse mal ainda. hoje soffremos 
•.ruanto a omissões lamentaveis nas actas da Commissão dos 21 na 
Constituinte Republicana, e, por outro lado, nos r esumos ir1s ·2rtos na 
imprensa, levou-me á paciencia daqueUe registro de notas que, par-
ticufares emboFa, fiCarão a todo tempo como valioso subsidio á in-
terpretação da lei sobre accidentes e ao estudo de questões con-
nexas-. 

Estas notas faço, agora, incluil-as ou addital-as ao meu- discurso 
wara figurarem nos Annaes da Casa e, a qualquer tempo, servirem, 
na pratica, para elucidação da r espectiva lei. -

Qs ·"positivistas ", acoimados de obstruccionistas e. de . . responsa .. 
veis :i;>elo retardamento de uma solução ao problema OJ!lerario do 
Brasil, os "positivistas" do Rio Grande têm ainda em seu favor o 
i'.aeto expressiv·0 dos jornalefros a serviço- da União.; l").averem invo-
cado, muito r ecentemente, um artigo especial da Constituição rio -
grandense, quando entregaram um memorial ao Sr . Presidente da 
Republica, solicitando o apoio do Chefe da Nação ao projecto Fron-
l.in. Não posso deixar de tecer elogios ás disposições ess·enciaes 
desse projecto, e mostrar- €{ne, nesse pa·rtícular, ainda os denomina-
dos "p 0sitivistas " do Rio Grande se anteciparam, na pratica; a<lo-
ptando na lei organica, basica do seu Estado, o alvitre agora 
sugge:ddo Pelo emin ente Deputado Sr. Frontin em um projecto de 
lei ordinaria. Considera, com effeito, a Constituição rio-grandense 
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qualquer jorllialciro, desd~ o dia da sua 1rnr.neação no Rio Grande, 
funccionario publico vitalicio. Desde esse dia e não com seus di-
reitos assegurados sómente depois de dez annos de serviço ... 

A attitude dos ta·2s "positivistas" do Rio Grande está, como se 
vê, demonstrada em factos positivos, concretizados em· leis e pro-
jectos . Se alguma das idéas dos projeictos não viéram a prevalecer, 
não s'erá por culpa nossa. 

Em confirmação das boas intenções dos poderes publicas elo 
meu Estado, ainc!'a hontem mostrei a collegas de Commissão, Srs . 
José Lobo, Mauricio ele Lacerda e Nicanor, deixando nas mãos deste 
ultimo, um decreto cio Governo do Estado do Rio Grande, do mez 
passado, creanclo., officialm ente, o logar de um medico legista com. 
a funcção esp edal de verificar, em um elos mais importantes ser-
viços industriaes a cargo ela admini stração publica, os casos de 
acciclentes elo trabalho. Quer isso dizer que sômos os primeiros, an-

. les ela União installar o seu Departamento elo Trabalho e antes de 
outros Estados, a crear - um Glos orgãos indispensaveis p ara as novas 
funcçõ es que a lei da Re·publica n. 3. 724, de 1'5 ele Janeiro do anno 
passado,. veiu estabelecer. E já antes dessa providencia, eu que 
acompanho a.ttentamente as raras e escassas applicações effectivas 
que o novo direito, inaugurado com a instituição legal da cloutrin:i 
do risco profissional no Brasil, vae revelando, - verificava, com 
orgulho para nós, para o espirito de solidariedade que tanto cara-
cteriza o povo rio-grandens·e, que as autoridades policiaes de mi.nha 
terra se ad eantavam, se apressav_am na execução a sério da lei 
nova. 

Sabe a Camara que em materia de acciclentes Glo trabalho esta-
mos em um periodo tão embryonar io, em parte explicavel pelo nosso 
incipient~ desenvolvimento industrial de paiz novo, que em nossos 
iratados ele medicina legal, escriptos até por professores de valor, 
entre os quaes poss.o citar o €lo eminente bahia no, Dr. Afranio Pei-
xoto, por ser elos mais adeantados e cultos, não ha ainda capitulas 
..ibertos sobre tal assumpto, de occurrencia quotidiana, no emtanto, 
na vida social moderna, como já se vê entre nós, sobretudo nos 
órancles centros industriaes· do paiz . Essas paginas em branco elos, 
nossos Jivros de medicina legal e das obras dos juristas patricios 
bem traduzem o alheiamento em qu e aqui anclav:amos· nessa rnateria,. 
emquanto ·na Etuo·pa, na America do Norte, etc., j-á se cogitava d'e 
tal modo, ha decennios, do cas'O que para não fallar ele uma vasta 
iitteratura medica e juridica de escriptores, tratando esp ecialmente 
e exclusivamente de accidentes du trabalho, as proprias obras dida-
cticas p ara us0 dos estudantes de medicina legal ·estào repletas cl ~ 
capitulos consagrados ao mesmo ponto. · 

Referi-me a autoridades policiaes porque infelizmente a J.ei, 
brasil eira foi buscar modelo, ·como disse na critica que lhe movi 
em 1.919, na legislaçã•o argentina, que é a uni·ca, com a da Russia, 
dos tempos do Czar, que dá a uma lei sobre accidentes do trabalho 
foição crimi nal e adopta, por isso, providencias de ordem policial 
nos detalhes da sua parte processual . 

Pretende-se· insidiosamente culpar os "positivistas" ·de urna re-
tardação nos passos, j·á avançados pelo Congresso Nacional em 1918' 
e 1919, quando infelizmente homens publicas de evidencia na actua-
li_dad e, como dirigentes elos nossos destinos, entendem que a qu ·?s-
.tão social não existe ainda no Brasil ou. para Q Brasil,, e <!J:Ue "a agi· 
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tação operaria é uma questão que interessa mais á ordem publica -
do que á ord.em social", pretendendo com isso dizerem erradamente 
que ainda é uma questão de ordem publica no sentido policial ... 

Por todos q_s attestados, desta tribuna expostos, verificarão os 
Srs. Deputados que da parte do nosso collega da bancada parana-
ense, Sr . João Pernetta, como da minha parte, não t em havido pro-
telação . Ao contrado, os taes, "positivistas" cumprira1n immediata-
mente seu dever, deram completa satisfação á parte que lhes tocou, 
,3endo, portanto, a noticia do Correio, além de não verdadeira, uma 
clamorosa injustiça . 

O Sn . FRANCISCO VALLADARES - VV. Exas. já se desobriga-
· ram ... 

O SR. CARLOS PENAFIEL - Já nos desobrigámos, e, se não in-
voco o testemunho do meu illustre collega Sr. José Lobo, aqui pre-
sente, é porque elle, ao encerrar os nossos trabalhos no anuo pas-
sado, e por occasião da reabertura no corrente 11.nno, fez lançar em 
actn um voto de louvor, especialmente aos membros da Commissão 
que haviam naquellas datas apresentado s·elis relatorios ... 

O SR. JosÉ LoBo - Perfeitamente; virei á tribuna da Camara. 
O SR. CARLOS PENAFIEL - Estão assim r eaffirmadas, nas actas 

que se publicam no Diario do Congresso, pela propria palavra do 
nobre Deputado que presid e nossos trabalhos, a correcção e a so-
licitude com que nós, os ch11mados representantes da corrente po-
sitivista no seio da Commissão, nos desobrigámos da tarefa que nos 
foi commettida. 

Tambem não é exacto que em qualquer das reuniões realizadas 
houvessemas manifestado propositos ob5truccionistas. Ao contrario,-
além de decididos propulsores, dos primeiros que em ordem cbrono-
logica desempenharam o seu papel, dahi para cá, tivemos sempre 
opportunidade de nos envolvermos em todas as discussões alli trn-
vadas, embrenhando-nos, artigo por artigo, lettra por lettra, através 
todo o debate, ora rebatendo, por um lado, argumentos de escobs 
revolucionarias no seu ponto de vista r adical, ora, por outro lado, 
altitudes demasiado conservadoràs e por nós consideradas retrogrn-
das . . . Temos alli sido, com o nosso ponto de vista, com o positi-
vismo, qu :: é a doutrina do relativismo, do bom senso, um meio 
Lermo, um fiel de balança ... 

Se estivesse presente o leader da bancada pernambucana, o 
nosso illustre collega Sr. A·ndrade Bezerra, que ia ser o -Relator ge-
ral dos nossos trabalhos, mas deixou a Commi_ssão pela~ incompa-
tibilidades que, como membr o da Mesa desta Casa, lhe creou o novo 
Regimento, - appel!aria para o testemunho de S . Ex., insuspeito 
á recfacção do Correio da Manhã por ser o Sr. Bezerra uma das 
suas person.a gratas, um dos mais assiduos collaboradores do 
mesmo matutino .. . 

E' verdade que defendemos com fervor nossas idéas em uma 
Comrnissão ond·e existem representadas differerites correntes de 
pensamento, diversas forças e opiniões, alli contrabalançadas de 
pr·oposito, por designação do Presidente da Camara . .. 

O SR . JosÉ LoBo - O intuito foi justamente esse: passar o tra~ 
balho pelo crivo de varias opiniões ... 

O SR . CARLOS PEN AFIEI" - Em toda parte do mundo é assim ... 
O SR. JosÉ Lono - Problema como esse não podia ficar entre-

gue a uma escola só ... 
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O Si:t. CARLOS P.tNAFIEL - Leviandade enorrhe d@ noticiarista é 
pt·esumir ou concebér que a solução ou· o estudo d.esse problema, 
oomplexissitno, possa ser rematado em uma só legislatura, quando 
na velha Europa, cheia de c-apacidãdes notaveis, nos paizes civiliza-
dos onde a pressão dos acontecimentos tem sido formidavel na im-
posição dessas leis, ellas d e linguissitna data, parcelladamente, aos 
poúéós, e quasi . tnodificadas de anno para ann0, têm sido votadas 
pélõ~ pariatnentos, e, sobre as · quaes, como vimos na Conferenda 
úa Paz, os est!:ti:iistas de 111aior nome ainda não entraram em con-
cefto. 

UM SR . DEPUTADO - Nada resolveram até agora sobre o as-
sumpto. 

o SH. FHANCISCO V ALLADARES - A applicação soei alista russa 
falholt por completo. 

Ó SH. CARLOS PENAFIEL - Restando-me poucos minutos, podia 
aproveitar a opportunidade de estar na tribuna para apagar a falsa 
suppdsiçã·o em que anda tanta gente a pensar que a solução positi-
vista ao pro.blema social é uma extravagancia dos adeptos, no Hio 
Grande do Sul , dessa doutrina, ou antes dos comtistas brasileiI'os .. . 

'Não me pos·sb cleíuorar na tribuna, mas como o compromisso 
córti a'. Camara de apontar, no primefr.o ensejo, a acção cada vez 
f11a l s infiltrante, .deéisiva, enbrme, continua com que, gotta a gotta, 
as idéas de Augusto Comte vã.o disseminando sua influencia por to-
dos ds paizes prínêipaes do mundo. Não me refiro á França, onde 
a ·Gamara erudita, a Camara que compulsa ·obras francezas dos ulti-
mas tempos, sobretudo de dez annos a essa parte, está a cada passo 
lendo e verificando tal infiltração, nem á Inglaterra 0nde o pbsiti-
vismél ·de longa data se alastrou deitando taizes tão profurtdas 
quanto no Brasil. Citarei a Russia, a Turquia onde os jovens túrcos 
alicerçaram a sua bat eria de combate contra os precónceitoS da 
velhâ Turquia sobre. lima folha de publicação diaria, dirigidá por 
positivistas da escola dé Comte. O proprio Japão, a Allen1anha,. só-
brctudo a do sul; sendQ desnecessaria a inenção d0 Mexico e ·dàs 
l-l.ept1blicas sul-americanas . No prbptio Brasil, a não serem certos 
moços que empregara111 a suà mocidade a compulsar sin'lplesmente, a 
respúto de Comte, o Jivrõ dó ex-Senador Erico Coelho - "Pornél-
graphia contra pornogtaphia", - já vimós, ha dias, um mineiro, dos 
mais "mineiros", s e assim se póde dizer, pelo seu apego ás corr1'ntes 
dl1 idéas tradicionaes de Minas, catholica, o Sr. Francisco Bressatie, 
citar, justificando o seu projecto sobr.e habitações operarias, Dis-
ra:eli e Augusto Coínte e appellar para solução deste portentoso phi-
Josophb como a melhor e a mais definitiva - a Questão Social. 

Ha muita gente, Sr. Presidente, que con.funde a idéa de "p1enà, 
.ou completa sepataç:ãu dos poderes'', tê1nporal e espiritual, com 
''a.bso1uta" separação. Essa idéa é a base do systema repúblicanô, 
oontemporanea de todas as idéas dos encycJopedistas franceze!i, é 
não ápenas dos chamados conítistas. A palavra "pJen·a ", porém, não 
pódc ter, nem nunca teve o sentido de "absoluta", mesmo porqtte o 
nositivismo é a ddutriná dél bom senso do f·elativismo . A prova de 
que a interv·enção d@ Estado é admittida pelos positivistas para 
apressar o advento das reformas pelas quaés tbdos se interessam, e 
que, na propria obra de Comte, o grande jul'ista brasileiro já fallc-
ci<lo, Sr. Carvalho de Mendonça, fe71 urn extracto da;; passagens 
onde aquell e pensador revela que a legislação. social pode ser feita 
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.colll · foterferencia do Estado, do poder ~emporal, para supprir, por 
emquanto, a insufficiencia da simples moral, nos casos de« necessi-
dade mais urgente. Assim escreve Carvalho de Mendonça: 
· · "Nd sentido, digamos objedivo da legalidade, . o direito é. uma 
instituição permanente da Humanidade, que não pod~a ficar fóra da 
grande construcção de Augu_sto Comte. 

Assim, diz Comte que a legislação nunca poderá sér dispensada, 
mesmo no estado normal, para supprir a insufficiencia da simples 
moral quanto ás necessidades sociaes, mais urgentes .. 

Cria instituições civis correspondentes aos sacramentos reli-
giosos . 

Ensina que a lei devia punir tanto quanto premiar. 
Pediu a liberdade de testar e de adaptar. . 
Fez votos para que a maioridade fôsse protrahida pelas leis. 
Desejava ver nas leis consagrados os casos de divorcio como elle 

os admittia. 
Clamava contra zzma legalidade viciosa, . o que implica necessa~ 

riamente outra que não o seja; etc., etc." 
E' o bastante. 
E 'a pr0pria abolição da escravatura não .foi pleiteada pelos 

positivistas pedindo francamente a intervenção do Poder Publico, 
iião esperando a regeneração dos costumes e a acção apenas das for-
ças do poder espiritual. 

A altitude, pois,. dos rio-grandenses não é cruzar os braços em 
face da questão social e disso j4 dei, no começo do discurso, provas 
i!lcon cussas. 

O proprio Comte, a cada passo, na "Poiitica PosWvu"', uiz: "Nln 
nego a potencia dessas medidas de ordem temporal; a circum-
scr.evo . " 

E avançou: 
"Ninguem supporá sem duvida em mim a intenção de condemnar 

aqui qualquer modificação politica proprfomente dita, . rresmo pro-
xuna, antes da época final em que o conjunto do systema politiro 
deverá ser int<:>iramente regenerado de eonformicladr com a appli-
cação gradual de um.1 nova doutrina soch1l, quando um dia essa 
i.Ioutrina venha a ser conv.~nientcmente .. acceita. Modificações mab 
9u menos vrohmdas na 0ráem política actual, tornar-se-hão antes 
inevltaveis e mesmo índispensaveis, ainda que com o fim de tornar 
·e5sa ordem mais progressiva e melhor compatível com á evolução 
fundamental." 

Outra prova de que da interferencia do Estado os positiv"istas 
pretendem me-didas , capazP-s de moralizar o regímen industrial mo-
derno e .de reagir sobre a efficiencia até da sua actividade, está em 
'que o seu representante maximo no Bra·sil, @ Sr. Teixeira Mendes, 
se tem sempre ·exprimido com esta condicional: "Se a cultura affe-
'ctiva e intellectual não estivesse infelizmente tão menosprezada en-
.tre os patrões, seriam elles· os primeiros a esta:belecer espontanea--
mente tal regímen." 

Ainda ha dias outro positivista o Sr . Bagueira Leal, reconhe-
.rendo embora que o problema é em sua resolução religioso, faUava 
.na necessidade de medidas por parte do Poder Publico. . . · 

Rectifico, portanto, corno errada a supposição, ouvida de alguns 
oradores desta Camara, e seguidamente repetida em livros e jornaes, 
de que a doutrina pela qual . se orie11ta o programma político rio-
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grandense seja identica ao individualismo dos liberaes da velh<!-
escola, contrarios ao intenvencionismo dos poderes publicos. Issó 
faria estre1mecer os manes do proprio Augusto Comte, pois sua es7 
cola é tudo quanto ha de mais contrario ao individualismo. Nãó 
sacrifica o interesse inditjdual ao interesse social, nem este áquelle. 
<:oncilia-os . . 

Sem duvida a intervenção do poder deve ser muitq discreta . a 
alguns respeitos. No caso do Brasil a questão social está a pedir 
agora, mais do que em qualquer parte, prudente intervenção.. O 
operario, porém, vivendo da industria, e a industria brasileira sen~ 
do um movimento ainda em estado nascente sob multiplos aspectos~ 
é de uma prudencia dementar não começar por destruil-a. . 

Ainda ha dias, Srs. Deputados, escandalizaram-se alguns Sena-
dores da Republica, com a de.fesa que fiz de princípios republicanos'. 
Um delles, em revide a um Senad.or do Rio Grande, trouxe ~ 
baila a fórmula "Ordem e Progresso'', ela nossa bandeira, critican-
do-a por ser positivista, condemnação que, na mesma occasião, le-
vantaram alguns federalistas rio-grandenses que pretenderam op~ 
pôr-se a que a bandeira nacional cobrisse o corpo de Silveira Mar~ 
tins . 
. Em chronica, em cartas escriptas para A Federação , orgão re-
publicano do partido a que pertence a bancada rio-grandense, sob 
o titulo "Do Monro:e .. . ", mostrei ha dias que o proprio Poincaré 
trazia o mesmo apophtégma luminoso "Ordem e Progresso", segun-
do J. Dessanint, enrolado por sobre a sua braçadeira de jornalista, 
pois a phrase que encimava o seu jornal e com a qual as·cendeu á · 
suprema magistratura de seu paiz, foi a mesma, textualmente, de 
:\ ugusto Com te: "ü progresso não é senão a ordem em movimento". 
O proprio Sr. Clémenceau por sua vez, logo que deixou os bancos 
academicos da Faculdade de Medicina, traduziu na America do 
Norte, quando por lá demorou-se, pouco mais ou menos em 1862, a 
obra de Stuart Mill "Augusto Comte e o Positivismo", segundo relata 
o Sr. Georges Lecomte. · . 

Fallava do projecto Frontin e fui levado a divagações philosophi-
cas, escrevendo: 

"Mas a Republica Franceza ainda agora, nos seus dias mais glo~ 
riosos, auando os povos mais civilizados do mundo a rodearam na 
defesa de um patrimonio humano commum, por quem era governa-
nientalmente representada? Por Poinca1,é? Pois esse ex-Presidente 
da França quando chefe de partido, a sentença que sempre carregou 
nos seus escriptos de imprensa, a phrase politic~ significativa que 
constituía seu preceito diario de propaganda civicà, seu principio d'e 
acção, foi sempre, segundo .T. Dessaint, a m esma que figura no em-
blema da ·nossa Patria: "O progresso não é senão a ordem em movi-
'mento." · 
· Poincaré repetia textualmente Augusto Comte. 

E quanto ao velho Clemenceau, cognominado popularmente O 
.Tigre pelo verdadeiro espanto que na imaginação collectiva causam 
suas qualidades formidaveis de energia, suas propensões dictato• 
riaes de mando? De medico alienista, director de um manicomio 'de 
Marselha, medico e politico como seu pae, veiu a ser a alma da 
resistencia suprema do seu povo no momento firais difficil da Gran-
de Guerra, e quem nos poderá dizer que foi alheio á tempera desse 
caracter de acção e de energias· a influencia pr.eponderante que o po-
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sitivisrno de Comte exerceu, durante a mocidade, na for.mação do seu 
cspirito? Com ef1feito, narra Georges Lecornte, no livro que escreveu, 
em 1918, sobre Clemenceau, apr·eciando sua acção· e sua obra, o seu 
poder como homem publico, poder fortificado por essa calorosa 
confiança de que elle se viu sempre cercado, e se justifica pela sua 
mais en·ergica cond11cta nos negocios publicos e na Guerra, os primei-
.roi tempos da vida desse valoroso estadista patriota. Quando moço, 
tlepois de algumas semanas passadas em 1862, na prisão, em conse-
quencia ainda dos acontecimentos de 1848 cm França, e da sua for-
inação em medicina com uma these de doutoramento, onde manifesta-
va se•ns pend·onol'es ;pda .phiJ.os.o:phia .experi,_m•enta'l, os primeiros pas-
sos, os trabalhos iniciaes caracteristicos do joven cidadão quando já 
organizava seus esforços em pról da França, foi uma viagen.1 de es-
iudos pelo mundo que o levou a residir na Inglaterra e, com mais 
demóra, na America do Norte. Ne·sse ultimo paiz, medico já muito 
illustrado, ensinou a litteratura franceza e traduziu a obra de Stuart 
·Mrn Augusto Comte e o Positivismo. 

Voltando para a França, as id1éas de Augusto Comte tinham-lhe 
de certo deixado no espírito, (ne.sse periodo do desenvolvimento 
cerebral em que as idéas deixam mais profundos sulcos em nosso 
caracter, para o resto da vida), - sufJficiente dóse de inclinações 
que o arrastaram de preferencia para o meio dos operados, dos 

, empregados, dos modestos lojistas e pequenos burguez·es da Butte, 
-em Montmartre. Foi ahi que elle installou suas esperanças, de al-
cance social, sua vontade de justiça como sustentaculo dos fracos. 
Desde então nunca mais cessou · de fallar, de escrever, de agir, ar-
dente e forte, sempre cheio de fé no futuro. E, como para agir é 
preciso pensar e para pensar bem é preciso sentir, póde-se dizer que 
todo o movel dos seus sentimentos, desde 1871, foi a recordação 
amarga, o soiffrimento da derrota que a Allemanha infligiu á sua 
Patria. A magoa que mortificava o seu coração de patriota deixou-
lhe, pela sua vida politicà inteim, no coração, uma dolorosa im-
pressáo. Nàquella_ época o Governo da Defesa Nacional, o nomeou 
·'maire" desse mesmo Montmartre. onde. devido ao bem moral e ma-
terial que elle fez, se tornou tão popular, que, nas eleições seguintes. 
não tardou a s•e r eleito De·putad·o, por tal circumscri.pção, á Assem-
bléa Nacional. 

A carreira desse homem, desse ponto em deante é inutil reme-
moral-a. O mundo inteiro sempre teve sobre ella os olhos attenfos 
até a liberdade de sua Patria, acontecimento de agora, que repre-
senta d melhor recomip·ensa, em vida, a todos os · esforç.os, formida-
vcis, desse octog.eii.ario 1. O que me proponho a assignalar é que ao 
animo resoluto, ao gesto ·energ.ko, a toda a actividade laborios~ 
desse rebento forte da raça latina, á paixão fervorosa de suas idéas, 
a sua meditação sobre os homens e os factos, á sua figura inapaga-
vel de civismo, ---:- não foi de todo extranha a notavel influencia ini-
cial de Augusto Com te, o leader do pensamento moderno. 

O proprio Po.ir1earié, como divisa de suas luctas políticas, trouxe 
sempre o apophtiégma significativo Ordem e Progresso enrolado por 
sabre a sua braçadeira de jornalista. Foi com essa bandeira, com a 
qual a sua penna acenava á opinião publica franceza, que ascendeu 
á suprema magistratura de seu paiz ! ... 

E ... - Poinca!'1é ' e Clemenceau - vivem. em uma R epublica a 
cujo parlamentarismo se fitiam como ideal político de fórma de 
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governo, aquelles mesmos parlamentaristas rio-grandenses que vi-
vem a motejar élo distico, tão forte e soc1almente evocatório, da 
nossa bandeiral" 

Concluindo, Sr. Presidente, vê a Camara que ~s idéas conserva-
uoras, condensada;s no celebre "A<ppello aos Conservadores" de Au-
eiusto Comte, estão boje cada vez mais disseminadas, têm todos os 
d.ias mais razão de ser ouvidas, e, por essa infiltração com que vão 
entrando por todas as partes do universo, bem demonstram que ·não 
constituem apanagio político dos visionarios do Rio 'Grande do· Sul! 
(Muito !Jem; mizito bem! O .orador é vivamente cumprimentado.) · 

SUBSIDIOS PARA A INTERPRETAÇÃO DA LEI SOBRE ACCIDENTES DO TRABA-
LHO - NOTAS SOBRE. OS DEBATES THAVADOS POR OCCASIÃO DA RE-
FUSÃO DA MESMA LEI, EM 1919, NO SEIO DA COMMISSÃO DE LEGIS-
LAÇÃO SOCIAL 

· O SR . . CARLOS PENAFIEL - Entrego, Sr. Presidente, para serem 
incluidas no m eu discurso as notas a que me referi sobre a revisão 
ou refusão cuidadosa, feita pela Commissão Especial da Camara, 
na lei n. 3. 724, de 191'9, contendo informes e subsidias preciosos 
para a interpretação, na pratica, dos seus novos dispositivos. 

Por elles póde-se ter uma impressão ligeira, mas geral, da ma-
neira correcta e elevada d-e como foram conduzidos os debates em 
torno da adopção de taes medidas, de profundo alcance social, e 
que vão inaugurar entre nós um direito novo, que, mais dia ou me-
nos dia, dentro de um brev.e tempo, por suas applicações directas 
e collaterae·s, imprimirá com seu funccionamento regular, com sua 
Jynamica, modificações salutares nos costumes do nosso meio in-
dustrial. 

Para esse · fim, a Gommissão de Legislação Social estev·e reunida 
desde o dia 14 de Setembro d3 1919, sob a presidencia do Sr. José 
Lobo, estudando · e d'iscutindo, artigo por artigo, paragrapho por 
paragrapbo, as bases apresentadas por mim, para r·efusão daquella 
lei. 

Estas notas contêm um resumo d.e verdadeiras conquistas que 
Já podiam ben 2ficiar effectivamente as classes proletarias do paiz. 

Eis as notas: 
"Na primeira reumao o Sr. Penafiel allegou que na sua disposi-

ção inkial, no primeiro artigo; que é sempre a chave de abobada na 
organização de uma lei, era já deploravel o esqu·ecimento de instau-
rar-se no Brasil um direito novo de proteeção ao proletariado, com 
graves .deficiencias. 

Mostrando que a lei deixou de lado, e não o d evia ter feito an-
1e o espírito moderno da legislação social em genero e das leis ope-
rarias em .especie, qual a dos accidentes do trabalho, o · famoso pro-
blema das "concausas" e '"das causas occasionaes", que, de ha muito, 
já invade em outros paizesl o direito civil na apreciação dos damnos 
causndos pelos sinistros da intensa vida industrial dos nossos tem-
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pos, depois de acceHo e resolvido, com justiça, no terreno da pena-
Jogia, explicou o Deputado sul-rio-grandense que pela lettra a do 
art. 1 º da actual lei, ficavam exclui dos de sua protecção os casos 
em que o accidente não fôsse "causa unica'', da morte ou da inca-
pacidade da victima, ficando de todo desamparada a familia da 
mesma, quando o accidente "viésse'', por exemplo, a . "concorrer 
simplesmente" para o fallecimento do operario, por uma injuncção 
rnorbida, accrescida adventíciamente ou pl·eexistente . 

Não podia ser possiYel, segundo sustentou o Relator da nova 
lei, que um damno menor fôsse reparavel, e um maior se libertasse 
de uma neutralização que a lei devia prescrever a todos os damnos 
economicos em geral, causados á familia op eraria pelos riscos da 
industria. 

Essa questão, levantada no seio da Commissão por aquel!e 
Deputado, provocou manif.estações favoraveis dos Srs. Mauricio de 
Lace~da, Andrade Bezerra, Dorval Porto, Jo.ão Pernetta e Nicanc:ir 
Nascimento, que tomaram a palavra sobre o assumpto, reconhecen-
do a fallibilidade da lei, em taes occurrencias e afigurando-se, a todo 
juízo, r esolução mais justa e mais humana a protecção ao operario, 
ampliada de accôrdo com a · idéa, perfeitamente justificada, de que 
um damno pessoal qualquer, proce.sso ou lesão traumatica póde 
depender de "uma causa unica", ou, quando não, de "varias causas 
entre suas -concorrentes'', reciprocamente influenciando-se e som-
mando-se nos ef.fe'itos. 

Foi assim unanimemente acceita pela Commissão a modificação 
proposta ao primeiro artigo da lei sobre accidentes, actualmente em 
vigor, que ficou assim r edigido: "Consideram-se accidentes do tra-
balho: a) o accidente produzido por facto subito, violento, externo 
e in.voluntario no exercicio do trabalho, determinando lesões cor-
·poraes que constituam causa ou concausas da morte ou temporaria 
da capacidade para o trabalho. " 

Correspond entes modificações foram feitas á lettra .b do mesmo 
artigo, suppríminQ.o-se a palavra "exclusivamente" e a expressão 
·"só por si" . 

Quanto ao paragrapho unico do mesmo artigo no respectivo de-
creto executivo n. 13. 498, de 12 de Março ultimo, que regula aqu-ella 
lei, a Commissãi0 achou bem inspirada a idéa do Sr. Carlos Pe-
nafiel sobre a necessidade imprescindivel de extender-se as mais 
graves e mais nitidamente definidas doenças do trabalho, propr.ias 
:io meio nacional, o principio do risco profissional, mas entendeu 
qu e o assumpto deve ficar a cargo da regulamentação da mesma me-
dida legislativa pelo Departamento do Trabalho. 

Uma bôa lei de reparação, insistiu o Deputado Çarlos Penafiel, 
considerada a questão, não estreitamente, no ponto de vista juri.dico, 

-mas social, tem que s-er a um tempo uma util lei de preservação. 
·Essa elasticidade que faltava á lei de accidentes queria, agora, sug-
geril-a para que se emprestass·e aos seus novos dispositivos, no ma-
.ximo interesse economico social e moral da nação, o maximo pos-
sivel de acção preventiva. Não podemos, concluiu, em resumo, essa 
longa parte do seu relatorio, estar a copiar legislações extrangeiras, 
abandonando as doenças caracteristicamente profissionaes, do 
nosso ambiente nacional, que mais .inutilizam e mais devoJ::am os 
trabalhadores do Brasil. Excusado é r epetir a feliz inspiração do 
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·novo projecto na parte em que o Deputado gaúcho prova o cunho 
r.aracteristicamente profissional das tres principa2s calamidades na-
cionaes quando contrahidas "nos logares do trabalho": a ankylos-
fomiase, a malaria e a doença de Carlos Chagas". Quando, com effei~ 
lo, para o operario, o campo, a fabrica, as minas, as construcções 
á margem dos rios, em zonas em geral de alto coefficiente morbi-
geno, são logares onde se apanham taes doenças, não podem ellas 
escapar da lista das doenças profissionaes. De todos os males a que 
está exposto em nossa terra o exercito dos trabalhadores, e que 
resultam de doenças profissionaes, são os mais dignos de attenção 
dos poderes publicos e os mais desastrosos para a economia social. 
A lei de 1897, na Inglaterra, apezar da sua deficiencia occupa o 
11rimeiro logar, em progre1sso social, sob esse ponto de vista, porque 
foi logo incluindo, ao lado do envenenamento pelo chumbo, pelo 
mercurio, pelo phosphoro, pelo arsenico, o "anthrax'', affecção .fre-
quentissima entre os operarios que lidam com lã, crinas, sêdas e 
J.ielles, dada a enorme manufactura ingleza de fiação e tecidos, e a 
ankylostomiase, a "molestia dos mineiros'', na terra tradicional da 
índustria extractiva do carvão de pedra . 

O Sr. Carlos Penafiel foi vencido, nesse ponto, mas, j.~ que 
venciuo, suggeriu a conveniencia de outra feita o Governo nao es-
quecer de collocar na commissão ex-·parlament:i.r, como aconteceu 
em Março ultimo, um medico, cujos conselhos são indispensaveis 
á elaboração de um regulamento sobre accidentes ·do trabalho, mór-
mente quando a lei t.zve a magnanima extensão de abranger as doen-

. \'.as profissionaes. 
No art. 2º a Commissão acceitou os alvitres, ainda suggeridos 

pelo Sr . Penafiel, de se accrescentar, no final do artig·o, á palavra 
"extranho" a designação "extranhos ao serviço", p·ara resolver de 
vez a ambiguidade a que se tem prestado e de tambem juntar ao 
mesmo artigo da lei o paragrapho unico que o regulamento já lhe 
addicionára abrindo uma excepção pela qual deixa de constituir 
força maior a acção de forças naturaes, quando occasiionada ou ag-
gravada pela installação do estabelecimento, pela natureza do s·er-
viço, ou pelas circumstancias que effectivamente o cercarem. 

Não passou, poroém, a id·éa do Sr . Carlos Penafiel, quanto ao 
art. 3º da lei, de cornprehender, todos os accidentes occorridos no 
trabalho, submettendo e extendendo a lei á industria inteira, a todo 
o trabalho industrial, incluído e trabalho em domicilio. A Commis-
i.ão, pelo voto do seu Presidente, deddiu pela ex.clusão. da industria 
em domicilio, que teve quatro votos contra quatro, o que fez o 
Deputado · Penafiel obser'var ao Sr. José Lobo, antes do voto deste 
representante de S. Paulo: 

- Lembro que aqui nos reuniu o Presidente desta Commissão 
e distribuiu as thes·es que nos estão confiadas. para concluirmos de 
accôrdo com os itens da Conferencia da Paz. Ora, o Tratado da Paz 
não collocou o problema do Trabalho em domici11o no item referente 
ao sala rio, e sim no item referente á hygiene e s·2g11rança social, o 
<rne bem demonstra que criterio é tornar extensível ao trabalho 
êm domicilio as leis d·? segurança. e uma lei sobre accidentes não 

· póde esauecer a hypothes~. ::i qui em discussão. 
Noticias dos jorn ~es A Noite , O Paiz e A Razão, ::i r espeito desse 

ponto, levaram o ·Deputado .José Lobo á trihuna da Camara, o que 
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obrigou por sua Y.ez o representante do Rio Grande a um disc;qrso 
immediato em resposta, sobre esse detalhe tão Importante da ques-
tão social, isto é: o trabalho industrial em domicilio. 

- ·uma das revistai; do Rio, com palavras de Clemencean, apoiou o 
ponto de vista em .que se collocou o Deputado Penafiel. 

Quanto aos trabalhadores ruraes e aos empregados do commer-
cio, em favor dos quaes, quando sujeit@s a riscos profissionaes, <'l-
Relato.)· Penafiel advogou até elles os benefícios da lei, a maioria da 
Çommissão, depois de demorado debate, resolveu, extender a 
elles os ben-eficios da lei com a limitação, porém, do criterio de que 
na exploraçãcy agricola se empreguem pelo menos '' dez pessoas 1', em 
vez do criteriq sobre emprego dos· "motores il'lanimados", gue é o 
que figura na actual lei em vigor. 

Os Srs .' Penafiel e Pernetta entendiam que o criterio do "nu-
mero" -era tão fallivel e sujeito a injustiças quanto ao criterio domi-
nante na lei de Janeiro, com respeito ao proletariado agrícola, com 
cµja suppressão tambem concordavam, porém, com a condição de 
generalizar o favor a todos os trabalhadores, uma vez que a adopção 
da doutrina do risco profissional fôra feita integralmente no 
Brasil. . 

Ó alvitre vencedor do criterio do numero partiu do Sr. Aligusto 
de Lima, a quem coubera a these referente á protecção do trabalho 
rural, tendo para aquelle parlamentar apellado .- º Presidente, depois 
de varias propostas partidas de diversos memllros da Commissão, 
que não entravam em concerto· sobre o ponto_. sobretudo o Sr. An-
drade Bezerra, que entendia p erigosa a medida para as p e.quenas 
~ndustrias, quer urbanas, . quer ruraes, o que fez. o Sr. Penafiel/cíizer 
que não era bom abusarm os ela objecção sobr·o a desorganização do 
trabalho, pois a esse argumento, improcedente, nos tempos mQnar-
chicos, se haviam atado até 1888 os partidarios da escravatura. E' 
preciso de qualquer modo ensinar aos grandes donos e senhor-zs da 
propriedade agrícola em activiclade, que elles, como o empr ezario 
que é chefe industrial, não d--2vem sómente ao operario o seu sala-
rio, elevem-lhes lambem "seguridade . .. " e que o salario não deve 
continuar a ser para o trabalhador rural a instituição, que é, sob o 
ponto de vista servil que até hoj e alli domina, mas sob o ponto 
de visfa civil e social que é · o unico compatível com a dignidaãe 
humana. · 

Finalmente, concluiu a Commissão por acceder á melhor 
fórmula de todas as suggeridas para a substituição do art. 4º ria lei, 
que foi a do Sr. João Perneta, qu e, . depois de algumas alterações 
propostas_ por outros collegas, ficou; assim redigida: "Art. 4.P E' 
considerado operario, para os effeitos desta lei, o individuo de 
quaJquer sexo ou idade que exercer, por conta de outrem , a sua 
acção em qualquer dos ramos das industPias fabril, comm ercial e 
s;ms annexos, bem como da agrícola, desde que esta empr~gue miiis 
de dez trabalhadores." 

Achou excusado a Commissão, em face do nosso direito corn-
mercial, a especificacão cfa. industria bancaria, por ser ·esta apena s 
considerada entre nós como m3is um ramo apenas de exploração 
commercial. contra a idéa do Sr. Pernetta, aue acha a instiluição 
bancaria primacial e pugnava p ela sua especificação no corpo da-
quelle artigo da lei. 
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· A 1 obrigação estabelecida no artigo acima exlende-se à União, 
Estados e municípios. 

A proposito, o Sr . Sadock de Sá, director do Circulo dos Ope-
ratios da União, cuja idoneidade o Governo da Republica acaba de reconhecer, nomeando-o delegado do operariado ao Congresso d~ 
Washington, dirigiu 'um officio ao Deputado Penafiel, apresentando, 
em nome da referida associação, felicitações calorosas por ter este, 
c·om a maior justiça, incluído nas emendas á l ei sobre accidentes a 
extensão a que agora alcançan1 seus benefícios, evocando o Sr. Sado-
ck a phrase dolorosa do sau.doso Senador Alcindo Guanabara que di-
zia que o patrão que não acóde ás victimas do trabalho, por acciden-
te, explora-as e atira-as á rua como um bagaço chupado. Nesse offi-
cio, aquelle representante das classes obreiras ped.e ao Sr. Penafiel 
que se interesse vivamente pela :mppressão do systema das indemni-
zações, substituindo-as pelo abono parcial do salario em caso de acci-
dentes secundarias, e pelo abono integral, -em casos graves, invalidez, 
morte, etc. Esse systema, diz o Sr. Sadock, acabaria com a depri-
mente dissecação do corpo do infeliz operaria, valorizando-se os 
seus orgãos como se fôss-e um animal destinado ao talho! . .. " Para 
esses abonos, concorda o Sr. Sadock, com a triplice contribuição do 
Estado, dos patrões e dos proprios interessados. Os operar ias, para 
se crear por essa fórma a fonte de r enda para os fundos da gran-
de .e meritoria obra de previdencia economica e social que seria 
uma caixa geral de pensões, nos moldes da lembrança, sugger ida no 
?. nno passado, pelo Presidente Borges de Medeiros. 

Sobre o titulo II, propoz o Sr. Penafi.el reduzir os casos de in-
capacidade a tres, -em lagar de quatro, achando que essa reducçãID 
tem mais vantagem na pratica . 

Lembra que os allemães até reduziram os casos de in capacidade 
a dous: accidentes seguidos de incapacidade total para o trabalho 
e accidentes s-eguidos de incapacidade parcial . O individuo a.tfm-
gido de pequena incapacidade parcial temporaria, cuja r educção 
não attinja durante algum tempo ou poucos dias restabelecer-se, 
i;em n ecessidad-e de processo algum . Assim }á o entendem diversas 
legislações congeneres . Tudo se resumira nessa hypothese em 
garantir a assistencia medi.ca e pharmaceutica, domiciliar ou hospi-
talar, e no p agamento de um semi-salario, ao passo que a divisão da 
actual lei vae dar em abusos na pratica: a qualquer lesão mínima, 
in significante, se levantará toda a sorte de di.fficuldades, de fraudes 
até, etc. O regímen que propõe é o da lei belga . A legislação fran-
ceza tambem reduziu o numero de casos de incapa-cidade a tres 
depois de haver outr'ora experimentado a divisão em quatro cate-
gorias de incapacidade. O mau systema da lei brasileira só encon-
trava abono na lei italiana, que é a mais antiga de todas por ordem 
chronologica, pois precedeu a primeira l ei franceza de 1898. E' a 
unica que ainda conser,va a sub-divisão da incapacidade -para os 
effeitos da indemnização em quatro categorias . 

Na votação, foi v.encido o Relator e o artigo ficou tal qual já 
estava n a lei, resolvendo apenas, por unanimidad·e, a Commissão, 
quanto ao paragrapho unico do mesmo artigo, que se recommendas-
sem para os effeitos do regulamento as suggestões do Sr. Penafiel a 
r espeito. . 

Suscitou-se ahi debatida controversia entre o Deputado rio-
grand ense e o Sr . Maurício de Lacerda, propugnando, o primeiro 
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o systema da indemnização por meio de pensões, e o segundo de-
f e.ndendo a redacção do artigo nas condições em que se acha, isto é 
a indemnização, p_or s9mma fixa, de uma só vez. 

Appellando para uma asserção do Sr. Adolpho Gordo de qpe 
só dous paizes adoptaram em materia de accidentes o systema de 
11ensões, só adequado, segimdo entendia o Sr. Maurício, ás aposen-
tadorias, ao retiro dos operarios por invalid ez e velhice, retrucou-
lhe logo o Sr. Penafiel. · 

Julgo que o meu nobre collega faz uma af.firmativa errada, ba-
::.eada talvez sobre uma informação falsa do Senador Adolpho Gordo, 
se é que este a podesse assim ter feito . Ao contrario, a maioria dos 
Estados para o caso especial dos accidentes, institue hoje em 
dia o systema de pensões . Um ou outro mais. atrazado é que ficou 
no regímen das sommas fix as. Ainda agora acabo de folhear em 
minha casa o texto dos artigos referentes ao ponto das leis belga e 
tranceza, ambas fallam em rente viagere em pensão vitalicia igual a 
tanto por cento do salario. Para dar uma idéa de quanto é frizante 
a disparidade dos systemas, um simples confronto de calculas prova 
que no caso, por exemplo, de uma mulher ficar viuva no Brasil, 
por accidente mortal sobrevindo ao seu marido no trabalho, ficará 
em tal situação, com 616 % do salario de tres annos, o que lhe dará 
vara não ficar des·amparacla durante um curto tempo, emquanto a 
mulher do operaria francez terá sómente 20 %, e a viuva belga 30 % 

. do salario, mas durante toda a vida. 
O Sr. Maurício attendendo á situação elas industrias no Brasil, 

d eclara que, embora quizesse acompanhar o seu nobre collega do 
Rio Grande, em relação ao regímen de pensões, pois achava que em 
principio estava muito bem orientado, achava que na pratica só era 
racional e bem applicaclo onde existissem industrias estabelecidas e 
enraizadas e não mantidas pelo artificialismo do nosso proteccio-
nismo, precarias, vivendo de materia prima extranha, sujeitas á 
concurrencia e até a medidas de governos extrangeiros, sobre as 
quaes não podemos influir. Não se encontrassem assim as indus-
trias nacionaes suj.eitas a uma política de alfandega, aliás con-
clemnada pelo Tratado da Paz, entre as nações componrntes da Liga, 
e elle estaria .lambem de accôrdo com o systema de pensões. Lem-
brava as leis sociaes adeantadissimas do Uruguay, inspiradas p elo 
partido do Sr. Balthazar Brum, adoptando princípios mais radicaes 
do que a legislação ingleza, e onde a te11dencia é agora .recuar do 
radicalismo, da grande abstracção com que precipitadamente a,ppli-
caram ao meio industrial uruguayo, ainda pouco adeantado, aqu ellas 
medidas inadequadas . Declarando que adoptava a indemnização por 
somma fixa, de uma só vez, obed ecia ao costume, ao meio, á. situa-
ção, em summa, a que tudo, materialmente, o det erminava, não po-
dendo trazer para o corpo de uma lei positiva, princípios que ainda 
estavam em uma phase de divulgação propagandista. 

O Sr. Penafiel 'replicando, disse qu·e se comprometteria a l'.es-
ponder ao seu illustre coUega da bancada fluminense S·em usar de 
argum entos de ordem d.outrinaria, uma vez que sobre esse ponto o 
5.eu contendor era sympathico á idéa do pensionato; mas com lições 
praticas, com factos positivos,. demonstrando que o regi1:nen pelo 
qual se bate, logicam ente, seria até ' efficientissimo como meio de 
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facilitar a organização da defesa economica do nosso meio in-
dustrial. 

Continuando a tratar dos systemas de indemnização, o Relator, 
Sr. Carlos Penafiel, disse que, entre os poucos argumentos de va-
lor contra a creação, no Brasil, da instituição do p ·msionato official, 
até aquella data suscitados, não havia um só cuia . solidez não pudésse 
ser promptamente alui da. 

Repetiam-se com insistencia, como forte ponto de apoio, as-
serções do Sr. Jorge Street, em entrevista concedida ao Jornal do 
Commercio, asserções de que tambem se valera a maioria da Com-
missão de Legislação Social, .nas suas reuniões do anno proximo 
passado, de que a extensão do nosso territorio, a diversidade de 
condições dos varios centros industriaes do paiz, a disseminação da 
:população e a extrema difficuldade de communicações, embaraça-
riam tão elevados emprehendimentos de pr·evidencia social. O Sr. 
Carlos Penafiel accentuou que se podiam refugar taes supposições 
com o exemplo, em contrario, de um paiz mais · novo do que o nosso, 
de extensão territorial quasi a mesma, de população tambem disse-
minaua e, o que mais importava, cinco vezes menor do que a do 
Brasil: a Australia. Possue esse paiz uma área territorial de 
í'. 865 . 000 kilometros quadrados, tendo o Brasil pouco mais, isto é, 
8. 488. 490. O numero dos habitantes da Australia chega apenas a 
cinco milhões, entre, portanto, um quarto e um quinto da população · 
brasileira. 

Fórma, semelhantemente, uma federação d.e Estados com diversi-
dade do meio physico e social'. Para rematar o exemplo, já que o ou-
tro forte argumento levantado é a nossa má situação financeira, con-
vinha salientar que as dividas publicas da Australia, a sua desp eza 
annual para juros e amortizações dessas dividas, subiram em 1905, a 
quasi duas vezes mais .do que as do Brasil: a 250 milhões de francos 
, as d a A ustralia; e a 1'36 milhões, as nossas . 

E ·o relator continuou, da.da a differença de população, pesava, 
naqu ella época, a quantia de 1. 250 francos sobre a cabeça de cada 
habitante australiano e 160 francos sómente sobre a de cada brasi-
leiro. A Australia era, então, por cabeça de pessoa, em todo o mun-
do, a nação que mais devia . 

Seguiam-se: immediatamente, Portugal (com a divida de 840 
francos por habitante), Frav.ça (com a divida, por p essoa, de 780 
francos), e successivamente, Hespanha, Inglaterra, Paizes Baixos, 
Republica Argentina, Belgica, Ital\a, AHemanha, Grecia, Austria, 
Hungria .. Canadá, Egypto, Rumania, Servia, Brasil' (em 17º logar, 
com a divida, por habitante, de 160 francos), estando abaixo delle 
a Dinamarca a Russia, a Turquia, a Suecia, a Noruega, a Suissa, a 
Bulgaria, a America do Norte, o Mexico, o Luxemburgo, o Japão, a 
ln dia, o Montenegro e a China. -

Declarou o Sr. Carlos Penafiel que esses dados tinham força 
de argumento, porque os extractara de economistas francezes, nos 
qnaes já os encontrára ordenados. Extractara-os propositadamente 
com refer encia á éstatistica de 1'905 por ser a lei da Australia, sobre 
segljros operarias, de 1908, tres annos depois. Uma pessima situação 
frnanceira, portanto, não impedira que a Australia, como, em geral, 
ns colonias inglezas da Australasia, votasse o seguro social e, muito 

. antes · da Grã-Bretanha, tivesse'!11 esses pai:rns ins.titui~o a assistencia 
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obrigatoria ·sob a fórma de p ensão vitalicia , não só aos operarios, 
mas lambem aos velhos indigentes, na generalidade. 

Praticamente, di.ss.a o relator, pareciam-lhe exagerados os temo-
res do Sr . Mauricio de Lacerda ante o caso da Allemanha . Quando 
esse paiz iniciou o seu desenvolvimen to industrial, em phase até 
inicial de sua vida, como grande nação política, iguaes argumentos 
haviam sido adduzidos contra o systema de peasões sob a fórma de 
seguros, pelo elemento conservador allemão. A despeito ele uma 
intensa grita, o Governo do então Imperio germanieo instituiu e 
espalhou por todo o terreno economico do paiz uma rêde ele seguros 
de toda a especie, não só contra os accidentes, mas abrangendo a 
invalidez, a velhice e todas as enfermidades em geral. 

, ·Essa medida, longe de prejudicar os surtos industriaes · da Alle-
manha, só veiu favorecel-os, sendo que o seu regimen aduaneir o, 
parallelamente, foi o de barreiras proteccionistas, intransponíveis, 
accrescendo a falta de materia prima aos seus inclustriaes. 

O Sr . Mauricio ele Lacerda discorda· do Sr. Carlos P enafiel, 
fazendo notar que na Allemanha influiriam factores muito impor-
tantes, como a densidade de populaçâü, unidade politica, facilidade 
d~ . credito, grande accumulo de capital, collocação geographica, fa-
cilidade de transportes . 

O Brasil, ao contrario, é um paiz sem capital nacional, uma 
verdadeira colonia bancaria, colonia tambem em relação a transpor-
tes maritimos e, por falta da materia prima necessaria ás suas indus-
trias, uma nação, emfim, s-2m independencia economica . Por outro 
lado, a Allemanha dispunha ele inventos, de descobertas praticas, 
que muito serviram ao desenvolvimento de suas fabricas. _Todos fa-
ctores, que o Sr . Carlos Penaifiel desprezava, eram os motivos que 
lhe ·determinaram não fazer um estudo comparativo entre o Brasil 
e a Allemanha. 

Retrucando, o Relator affirma que, por isso mesmo, collocára o 
Brasil entre' os extremos da Australia e da Allemanha. Historica-
mente, em desenvolvimento social, e, politicamente, pela sua situa-
ção financeira, a Australia perten cia a um grupo mais atrai:ado de 
nações, crh _fomparação com o nosso paiz . Entretanto, isso lhe não 
difficultava a iniciativa ele r eform as sociaes no sentido ele que elle, 
Relator, propugnava no seio da Commissão, isto é, a instituição do 
pensionato com a r esponsabilidade effectiva do Estado. 

O Sr. João P ernetta manifestou-se contra o modo ele pensar elo 
Sr. Maurício de Lacerda, ' por entender que a questáo principal se 
resume em procurar garantir -o salario que r epresenta as condições 
necessarias para a manutençã•o material de cada familia proletad.a, 
devend•o -esse salario ser garantido p·ela empreza pa rticular , Pmquanto 
,subsistir, e, C•omplem entarm1e-nte, pelo Esta do, no cas.o de fallenci-a ou 
extin cçãêi da empreza. Para iss-o, devia-se, naturalmente, completar 
a lei, instituindo, por pm·te do Estado, uma caixa geral de pensões 
proletarias. 

O Sr. Augusto de Lim a declarou preferir, como o Sr . Maurício, 
o texto da lei consagrando as indemnizações, por somrna fixa, de 
uma só vez. 

Disse que, pela sua natureza jurídica, a indemnização -c:or.J'es-
p ondia a um direito do operario, a uma obr igação do patrão, ao 
passo que a pensão, principalmente nos termos em que acabava de 
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ser definida, ·excluicla mesmo eventualmente a obrigação d.o patrão. 
tornava-se uma liberalidade do Estado. E, nas circumstancias em 
que se encontra o nosso paiz, o Estado nã.o póde assumir uma obri-
3ação para a qual lhe escasseariam os recursos, 001110 é· facil d!·e se 
verificar, attendendo á precariedade da maior parte das industrias 
<le que se alimenta o erario publico. 

O Sr. José Maria Tourinho disse que, em vista das razõ·es de 
cwdem pratica addnzidas pelo seu collega, Sr. Maurício de Lacerda, 
votava pelo regímen já instituído na lei actual. 

O Sr . Dorval Porto tambem votou pelo texto da lei vigente, al1e-
gando assim fazer, para a tornar exequível no meio brasileiro. 

O Sr. José Lobo, pensando que o Sr. Maurício de Lacerda de-
finira bem a situação ela industria, e).n N lação ao capital empregado, 
ao credito, ao transporte e a todos os outros meios de que dependem 
a sua vida e a sua prosperidade, a.ffirmou sua preferencia pelo sys-
tema da ki vigente, muito embora acreditasse, em principio, que um 
syste.ma mixto, abPangendo os .dous mod•os ·de p ensar, o do relator e 
o da actual lei, seria ·O melhor e será, no futuro o victorioso. 

Assim, por cinco contra dons votos, cahiu a proposta do Sr. 
Carlos Penafiel, referente á substituição da actual foi de indemniza-
ções pela pensão vitali.:_,ia, baseada sobre o salario, como meio de 
subsistencia material á familia proletaria, · nos casos pelo menos, 
como queria o t'elator, de morte ou de incapacidade total e perma-
nente das victimas por aecidentes do trabalho. 

As suggestões do relator, sobre materia regulamentar, foram 
unanimemente acceitas, todas com referencia aos casos cl·2 incapaci-
clalle totaJ e permanente. 

U.ep-0is dessa approvaçã.o, pediu o Sr. Carl,os Penafiel a pa-
lavra. 

Declarou que, v,encido quanto á questão do systema de garan-
tir ao operaria ·e á suá familia a neutralização de um damno que a 
industria moderna, a cadã passo, lhes causava, pleiteava, pelo me-
nos, não fôsse ,tão exiguo o quantum da indemnização. Provunha 
se determinasS1e o seu pagamento integral relativamente ao salario 
no Brasil, em primeiro Jogar, porque este era mais elevado, em 
epocas normaes de paz, aqui como em todo o .continente americano 
do que na Europa; ,em segundo Jogar, porque a elasticidade desse 
salario lhe parecia curta quanto ao poder de sua acquisição. Que-
r.ia isso, justamente estribado nas razões allegadas pelo Sr. Mauricio 
de Lacerda, entre as quaes a da 11ossa exaggerada política protecéio-
nista. Assim, propunha uma elevação· da base tomada pa.ra o ca1-
c11ló do quwitum da indemnização. Em vez de se tornar o maximo 
de "tres annos" para os easos de morte e d,z capacidade total e per-
maHente, extendesse-se esse prazo a "cinco annos". 

O Sr. Mauricio concordou em que era injusta a limitação, im-
portando em uma verdadeira reducção ao salario, porquanto se o 
trabalho do in<!l.i;viduo lhe dava um salario elevado, o jusfo era que 
a base da indemnização fôsse tal salario. Era claro que os acciden-
tes não sendo a regra e sim .a excepção, n·enhuma industria iria a·r-
ruiuar-Sle por indemnizar sobre uma base mais elevada aos operarios. 
A lei, como estava, de tal fórma r egulava a questão, que um operario, 
ganhando, por exemplo, 10$ diarios, não terá indemnizaçã-0 corres-
pondente ao que anferia para a manute1qção da familia; de tal modo 
que ·esse operaria, que i'á tinha um determinado ambiente de vida, 
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·em rela•;ao com a productividade do seu trabalho, pela limitação da 
iei, se ve]:á obrigado a receber remuneração equivalente á de um 
simples apl"endiz. -

Nessas condições, votava pelo artigo da lei, c.om a restricção, 
porém, àe que o calculo tivesse por base o salario da victima. 

O Sr. Carl.os Penafiel, lembrando que, já particularizara o mes-
mo defeito da lei,. quando citou o caso d,e operarias especialistas, 
technicos, dos proprios empregados das empreias industriaes, con-
tra-me~ires, gerentes __ e outros, aos quaes não poderia deixar de pro-
teger o prin.cipio do risco profissional, base da lei e que, actual-
mente, percebem salari•o annual muito superior a 2 :400$, corr.es-
P•mdente á jornada de 8$000, o que vinha tornar em demasia fla-
grunde a injustiça da equipondérancia com que a rasoura da morte 
ni ;ella laes situações, declarou que se associava, de muito bom gra~ 
'do, á melhoria proposta pela formula Maurício, como base para · a 
ímlenrnizaçào . 

Votaram pela mesma os Srs. Augusto· de Lima, José Maria Tou-
rinho, João Pernetta, Carlos Pena.fiel, Dorval Porto e José Lobo. · 

Quanto á proposta do Sr_ Carlos Penafiel, mandando multipli-
car por cinco annos em vez de tres, como •está na lei, o salario, da 
\."ictima para os effeitos da indemnização, votaram a f.avür -OS Srs. 
~1auricio . de Lacerda ,e João Pernetta e contra os Srs . José Lobo, 
Augusto de Lima, José Maria Tourinho e Dorval P-0rto -- estes pelo 
fundamento de que, uma· vez adaptada a modificação já vencedora., 
do Sr. Maurício de Lacerda, rle ser tomado por base o salario que 
á victima per·cebia, ~va perfeitamente garantida a 'situação do 
operaria . 

O Sr_ Maurício .de Lacerda propoz ainda que ás ultimas pala-
vras do art. 6º, que passou a S'er o 7º pela modificação da lei e que 
clizia "e mais 100$ para as despezas de enterramento", se désse a 
,seguinte substituição "e mais as despezas funerarias". 

Essa proposta foi acceita contra o voto . apenas do Sr .. José 
Maria Tourinho. 

Na reumao s,e,guinte, de 21 de Outubro, o debate principal gy-
rou ainda ·em torno · do systerna de indémnizaçã0, voltando á carga 
o Sr. Mauricfo de . Lacerda, depois de declarar ao seu collega P ena-
fiel que lhe dava as mãos . á palmatoria quanto ás asserções que fi-
:t1era na reunião antecedente sobre as idéas do Senador Adolpho 
Gordo_ Esse representante de São Paulo, ao contrario, no seu pro-
jecto de 1915, r.egulando a r esponsahiHdade d-0s patrões e a .reparação 
aos operarios victimas de accidentes no trabalho, pedia a instituíção 
do regímen de pensões, que os patrões podj.am trap.sferir a co.mpa-
nhias .de segul'os oµ a syndkatos d z garantia, que quiz.essem fazer o 
serviço da renda, "emquanto, dizia no seu proJecto o Senador Adol~ 
pho Gordo, o Governo F.ederal não creasse um instituto para esse 
fim" . · 

A pr.ova d e que o Sr. Maurício de Lacerda buscava transigir: 
com as idéas já sustentadas pelos Srs. Penafiel e Pernetta, vencidos 
na sessão anterior, é que ao se discutir o artigo 8º· sobre incapaci~ 
dade total e permanente, o representante do Estado do Rio já pro-
punha que para esse caso, e para o de morte, .se adopta.sse um re-



- 783-

gimen mixto, semelhante ao da lei hespanhola, de indemnizações e 
'.de p·ensões. O autor da nova proposta assim a explicou: 

A lei, como diss·éra na reunião anterior, adoptára e muito bem,. o 
criterio, eomo regra geral, da indemnização, attentas as condições 
pouco estaveis e autonomas de nossas industrias •em sua mai0ria, só 
por esse argumento que o Deputado proponente julgava decisivo, se 
inclinára pelo princípio geral da indemnização. Succedia, porém, 
que esta •era uma soluçã.o exigida pelo meio, pela situação das indus-
trias, muito plausível, mas que, pequena a quantia, se era bastante 
nas incapacidades relativas ou temporarias, revelava s·eu defeito em 
~er insufficiente nas permanentes absolutas ou com a morte. Pen-
sava o Deputado flumi·nense que, sem quebrar a regra da lei, ainda 
para esses casos, poder-se-hia admittir a opção do operario, desde 
que fôssem v.erificadas a estabilidade ou as garantias do capital em-
pregarl·O pela pensão, e só nestes casos como propunha o Sr. Maxi-
miniano de Figueiredo, no seu parecer de 1917, de 35 a 60 % ou mes-
mo 80 % do salari>o da victima. Assim a unidad·e do sys•t.ema conti-
nuava. Em todos os ·Cas-os, devido á . artificiosidad•e das nossas indus-
triasi a indemnização era a regra, ficand10 só, por opção, .afastada n·a-
quel1e easo particular e nas condições referidas, isto é, de plena se-
gurança da industria, caus.a essa, cuja falta motivara a adopção das 
ind·emnizações. 

· O Sr. Nicanor Nascimento declarou que s·endo a lei de assis-
tencia social e o operario por ella, para esse fim, considerado relati-
vamente incapaz, não poderia escolher com dis·cernimento se• 
guro, •e sendo muito falha, por incipiente, a fiscalização do Depar-
tamento . do Trabalho para assegurar ao operario uma escolha certa, 
pois muitas industrias prosperas appareciam, em rapidos dias, em 
fallencia, votava contra. A Commissão, com os votos dos Srs. 
Pernetta, Augusto de Lima, Maurício de Lacerda e Penafiel, appro-
'vava e dos Srs. José tobo, Nicanor, Dorval Porto •e Andrade Bezerra, 
rejeitava, o systema mixto naquelle caso. Déra-se, pois, empate 
'quando compareceram os Srs. Tourinho e José Augusto, os quaes, 
consultados, votaram com o Sr. Nicanor, sustentando assim a maioria 
da Commissão, em ·toda sua plenitude, o systema exclusivo da in-
'demnização. 

Discutiram-se, antes disso, os §§ 1 º, 2º e 3º do artigo anterior, · 
que ficaram assim redigidos, depois ·das modificações que soffre· 
ram: 

§ 1. º O conjuge sobrevivente terá direito á metade da indemni-
zação '<? os herdeiros necessarios á outra metade, na · conformidade do 
direito commum. 

§ 2.º O conjuge, que, ao tempo do accidente, estiver divorciado 
por culpa sua ou viver voluntariamente separado do pre-morto, não 
t<rá direito á indemnização, que reverliertá integralmente aos fi- . 
lhos. 

§ 3.' Não havendo conjuge ou estando este divorciado por culpf.l. 
~;ua, ou voluntariamente separado é não existindo ascendentes ou 
'descendentes, se a victima deixar pessoas a cuja subsistPncia pro-
Yf'sse, :i . essas deverá ser paga a indemnização. Existindo, poróm, 
desc.cndentes ou asoentlentes, a indemnização será repartida, ca-
bendo duas partes a ,estes e uma áquellas. 

Na ci1scussão do § 1 º acim'a, o Sr. Penafiel offereceu duas pro-
postas, declarando que as f~zia porque leis congeneres, quer a frãn-
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ceza, quct a belga, o fazem, respectivamente, n0,, seus arts. 3", 
lettra a, e 6°, lettra k, para resalvar que o conjuge sobrevivente só 
tiv.esse direito á indemnização com a condição do casamento h'r 
sido contrahido anteriormente ao accidente, Oil COIDO aispú~ a 
segmHh! daquellas leis em seu § &" do art. 7". que a viuva não 
tives;;e direito á indt'm!lização senão quando a victima f"lssé seu 
sust entaculo. 

Entendia o Sr. Penafiel, quanto á primeira propos1çao q~e 
assim se creava na lei um incentivo á legitimação de uniões nao 
sanr.cionadas pelo casamento civil, pois no Brasil e no operatiàdo 
eram muito communs as ligações livres e sem aquelht imposição na 
lei facilitaríamos cada vez mais a c0ncubina-gern em detrimento do 
matrimonio legal, máo exemplo moral entre a massa proletaria. Vo-
tou apenas com o Sr. Penafiel o Sr . José Maria Tourinho, manifes-
tan do-se de modo contrario os Srs. · José Lobo, Nicanor Nascimento, 
João Pernetta, ABd.rad·e Bezerra, Do1·val P.orto, José Augusto .e Au-
gusto de Lima. · 

O § 2·º foi de' redacção do Sr. Nicanor. O 3º, depois de ligeira 
discussão, em que foi feita a proposta do Sr. Nicanor com emendas 
de redacção dos Srs. Maurício de Lacerda, foi modificaÇlo, d1e 
modo a attender ao pagamento da indemnização, ás pessoas que . 
tivessem sustentado, quando o operario solteiro, por lembrança do 
Sr. Penafiel, e a g.araintir o pagamento da mesma á pessoa ·C-Om quem 
cohabite, in.dep•endente d.e matrimonio, Cümtanto que, se houver 
ascendentes ou descendentes, aquella pass·e a receber um terço da 
indemnização e esses, dous terços da mesma. O Sr : Maurício ap-
JJ'1audiu a idéa sem a divisão dos teTç-0s, e, sim, em partes iguaes, 
desde que se reconhecia com direito a concubina, o que represen-
tava, em uma lei de assist~ncia social, segundo elle, apenas uma 
transigencia com priti.cipios juridioos cuja ,essencia se não adopta:va. 

A. alteração unanimemente acceita, feita ao art. 9º, que passou 
a ser o &º da nova lei, importou em uma mais justa e equitativa 
c.01rnessão, feita aos direitos do operado, pois se elevou de metade 
para doas terços do salario diarià a base da indemnização p0i· fo-
capacidade te.rn.poraria. O Sr. Nicanor, com es-sa proposta, correu 
ao encontro dos desejos d·o Relator, Sr. Penafiel, que, quer no 
l:raballrn que apresentoH á Commissão para bas·e da refusão de lei, 
quer pela sua proposta, na sessão anterior, quando vencido, na 
questão do pensionato, regimen a que dava preferencia, já havia 
s·olicitado pelo menos o augmento da indemnizaçfo. Justific·ando 
e ar•oiand0 essa elevação, disse muito bem o Sr. Nicanor que ella 
equivalia a reconhecer a iguald ade do operario privado ao d0 Esfa-
rlo e este, tendendo a se igualar em direitos aos funccionarios pu-
blicos em geral, aquella igualdade, tal quiaf nos casos de licença, se 
imptmha, pois este era li cenciado com dous terços dos mesmos, 
pelo regímen vigente na União. 

O art. Hl foi modi.ficaclo, elevanclo-se, rio1· prdpo!'ita do Sr. 
Penafiel, o mini mo de 5 a 1 (!) % e, por proposta clo ST. Andrade· 
Bezerra, o m.aximo d·e 60 a 90 % quanto á indemnização em C.as·o 
ck incapacidade parcial' p·errnanente. 

A' ultima parte do mesmo artigo, onde o Sr. Penafiel tnosttou 
algumàs falhas da classificação, êorno ella está actnahnente esl·abe-
licc.ida no regulamento, e que a Commissão acceitou para que· cons-
tassem a.0 pareoer que deve justificar a lei, ora alter.ada, o Sr. 
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Ma:itricio ·pediu que se juntasse após á palavra "regulamento", ~ . ~ 
seguinte: •·o qual fixará as respectivas tabellas em cada caso" . . , ... 

(J autoT do regulamento não tendo, ao organizar ·a tabella dos. 
casos ou espe'cies de accident~s, fixado o quantum da indemnizaç.ão" 
estabelecendo de preferencia a este syst·ema o das bas·es maxima e; 
miJJima, o resultado é que impossibilitára assim os seguros, pois: aix 
companhias, on l{Uem os fizesse, não tinham tido nuhea uma quan.., 
ti'a certa para s'lbre ella operar o seguro respectivo. 

No art. 1'1, elevou-se, de accôrdo com o vencido, a dous ter~.os 
onde se mandava pagar a ind•emnizaçã<iJ pela differença, assim cal0 

culada, entre o salario ·que vencesse e o que. vi·ésse a vencer por mo-
tivo ela incapacidade relativa e tem.poraria . 

O art. 12 e se\il patagrapho foram mantidos. 
O art. 13 e paragraphos, b~rn como o art. 17 e paragraphos,' 

foram ·relegados por proposta à·o Relator, para outro titulo, por-
1emb.rar o Sr. P1m .afiel que i·á não se ref.eriam á indemrnização pro-
priamente dita, e sim, o primeiro á ass,ütencia medica nos casos de, 
accident·e do trabalho, e o segundo á revisão do jTilgame1~to por erroi 
substancial do calculo. 

Em segtücl.a o Sr. Carlos Penafiel chamou a attenção ela Com-
missã•o p.ara a cl ureza inaturav0el do art. 14. diz·endo que havia por 
i:scripto, no s ::n trabalho, proposto a sua completa suppressão, mas,. 
reflectindo posteriormente sobre o caso, já não se contmtava eFTI, 
pedir a sua eliminação, mas via até a conveniencia da lei estabele-
cer textualmente que as indel'l'.lnizações percebidas pela's victimas em; 
virtude ele <1ualquer incapacidade, não excluam nem reduzam ás que, 
forem devidas por motivo do seu fallecimento. · 

:Mostrando ~ ·absurdo do rigor do art. ·14, -f.ez vêr o Relator que, 
_justamente nos casos de incapacidade grave, que trazem em si a 
;JOssibi.lida 1l e do aggravo de um infortunio ainda maior, pois muitas: 
vezes a morte pód·e de antemão ficar prognosticada como consequen-
cia fatal, decorrente, mais dia menos dfa, do accidente, - a victi-. 
:na se via na dolorosa contingencia de uma idéa oppressiva: ella 
propria, com a duração do· seu mal, na tortura de estar devorando, 
aos poucos a somma que d everi.a, por morte, proteger da miseria a· 
sua familia . Fi-gurou exemplos e casos á Com missão onde se tor-· 
n a:va evidente, n~o só ·a injustiça de computar-se na liquidação defi-
ni.tiva a indemnização j-á paga a titulo profissional, como os seus) 
pffeitos contraproducentes, que podiam ir a tal incongru?ncÍ'a que 
um operario que perdesse, po:; exemple, um dedo, em seguida a 
11ma lesão q~1e não r e<1J'Ueresse a immediata am}ilu.tação, e voltasse 
depois ele alguns dias ao ·trabalho, podia vir a· receber 'ª mesma in-: 
clemnização que mn outro, que tambem tendo perdido o mesmo ded()' 
em conscequencia de um fleugmão da mão, depois de permanecer 
\•arios mezes incavaz para o tr.abalho, quando entre o clamno eco-
nemico sof.frido po:r um e por outro, existe uma- incomparavel dis-. 
paridade . - ·· 

Todos concordaram com o Relator, achando apenas alguns que 
basta·ria a suppressão do arti;go, mas á nova insistencia <lo Rela~ · 
tor, ponderando o }ilerigo ela mud1~z ou clo silencio da lei em tal' 
as:sumpto, por alvitre do Sr . Nicanor, ficou deliberado que 'seri::r 
sufficiente tro.Gar a expressão do .. texto d10 artigü "·serão deduzic 
das" pela fórmula contraria ·e negativa: "não serão deduzidas dm;i 
ind1enmizações . . . '" A'P enas o Sr. Tourinho votou corrtra essa · orí~' 
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entação· da pr.oposta Penafiel-Nicanor, julga.ndo que se deve f~zer· 
a referida deducção como .estava na lei ;· : . . 
· ' : U art. 15 foi modificado por proposta ·do Sr. Pernetta, elevàn-
wo-se de 300 para 365 ,VlEZes O salario da victima no dia do acc~-· 
dente, mantendo-se o paragrapho; contra. a elevação houve os votos 
dos Srs. José Augusto e Dorval Porto, este por entender que o anilo 
util só tem 300 dias . O Sr. Nicanor explicou, que nunca S«~ deve-
riam, em taes circumstancias, descontar os domingos e feriado.s, o's 
.Deputados, nem os · funccionarios publicos por exemplo não descon-
tavam esses dias no seu subsidio. 

O art. 16 foi mantido, assim como o 18, ficando assim. con-
cluida a votação do Titulo II, referente á indemnização. 

Na reunião de 24 de Outubro, poz em discussão o Sr. José Lobo, 
Presidente, os dous arts. 13 e 17 da actual lei de accidentes que a 
Commissão deliber·ára passar para outro titulo. 

Esta resolVleu manter o antigo art. 13, que continúa a ter o 
mesmo numero, com uma modificação, proposta pelo Sr. Carlos 
Penafiel, e -0 accrescimo de lilm paragrapho, que passará a ser o_ 3º, 
ficando assim redigidos: · .. 

"Art. 13 . Em todos os casos o patrão é obrigado, além da in-
demnização e diar.ia (proposta do Sr. Carlos Penafiel), á prestação 
de· soccorros medicos •e pharmaceuticos, ou, sendo nece5sarios, hos-
pitalares, desde · o momento do accidente. · 

§ 1.º Quando, por falta de me·dico ou pharmacia, o patriio não 
póde . pre-star á victima, immediata assistencia, fará, se o estado da 
mesma o permittir •. transportal-a para o logar mais proximo em que 
fôr possivel o tratamento . • 

§ 2.º Quando o estado · da victima nã-o permittir o transporte, o 
patrão p11ovidenciará para que á mesma não falte . a devida assis-
ten'da. 

§ 3.º Pela inobservancia do disposto neste artigo e seus para-
graphos, incorretá o patrão nas penas estabelecidas no artigo. 

1 : • ·Deste modo,. alterada a ordem numerica dos artigos, os de. 
ns .. 12, 13 e 14, . passarão a ter os ns. 1'4, 15 e 16. O mesmo resoJ-. 
veu a Commissão quanto. ao antigo art : 17, que continuará com o 
mesmo . numero, mantendo-o com os se1,1.s dous paragraphos. . . 

O Deputado Mauricio de Lacerda voltando á materia já vencida 
propoz, e a Gomillissão acceitou, que a . seguir ao actual art. ·11'; se. 
accI'escentasse o novo artigo abaixo, com um paragr.apho, lembrado. 
pelo Sr. Andrade Bezerra, artigo que tomou o. n. 12: 
· "Art. 12 - Do dia do accidente até a liquidação definitiva da. 

indemnização, 0 patrão · pagará uma diaria à victima, correspon-
Jente á metade do seu salario, a qual será descontada da referida· 
indemnização. . 

Paragrapho unico - No caso de não ser satisfeito esse paga-
mento, s·erá ·elevada ao dobro a indemnizaçãp que fôr d·evida ,a.o 
operaria. " . . , 
.·: O Sr. Maurício considerou q_ue o operario que fôsse victima 

de um accidiente precisava, além dos cuidados. medicos, de alime.nr· 
.tos, durante o tempo do seu afastamento do trabalho. Devia-se man-

, dar-lhe, por · isso, como . uma especie de direito a alimentos, ·urna 
diaria de meia 11alario, desde o accident:e até á liquidação definitiva · 
da · indemnização, da ,qual será deduzi-da a iniportancia daque1lá 
d~aria. IssQ i_raporia· o int'eres~e 'de -uma ra.pida liquidação ao p.a;-
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trão, que, no caso contrario, poueria prorngar o curso·. da acção, _ de 
modo a forçar o operario a acceitar, para não morrer d '! fome, , um 
máo accôrdo. · 

Posto em discussão o titulo. seguinte, o art. 19 sobre · a decla-
ração do accidente, o Sr. Carlos Penafiel, Relator, propoz que se 
excluisse com respeito ao !'elatorio da autoridade policial a refe-
rencia á "natureza dos ferimentos", ficando adoptada, depois de . 
alguma discussão, a substituição dessa expressão por "séde dos fei:i-
mentos". A Commissão assim votou por unanimidade para evitar 
divergenc~as, porquanto a autoridade policial não dispond-0 de com-
petencia medica para saber da "natureza" dos ferimentos, qualquer 
·declaração sua só se prestaria, confrontada com o laudo do perito 
quando houvesse desaccôr-dos flagrantes, para dar logar a chicanas. 

Por proposta do Sr. Carlos Penafiel foi dado a ·esse artigo ·um 
novo paragrapho: "a autoridade policial . providenciará para que 
.com ·a possível brevidade, seja a victima examinada por medico le-
gista, onde houver organizado esse serviço, e fará appenso ao .ir:1-
querito o laudo respectivo". E o Sr. Andrade Bezerra pediu que cse 
accrescentasse um outro paragra-pbo, assim: "No Districto Federal 
serão competentes, para o exercido das funcções determinadas 
neste artigo e seus paragraphos, os del1e1gados ou commissarios de 
policia, conforme as attribuições que lhes são commettidas J>Or 
lei." · 

Ao antigo § 1 º desse artigo, paragrapbo que, com a intercala-
ção dos dous acima passou a ser o 3º, o. Sr. Carlos Penafiel fez 
ver que se a expressão nelle usada "attcstado medico" se referja . á 
attestado passado por conta do medico-assistente, não devia · ·ter 
cabimento, porque o segredo profissional o impedia de fazer de- · 
clarações para qualquer fim, e que melhor fôra diz<' r em logar .d~ 
"um attestado medico sobre o estado da victima ", "um laudo . de 
exame medico pericial sobre o estado . da victima" . O relator foi 
vencido . 

No fim do antigo § 2º, que passou a ser ·o" 4º do mesmo art. l!:J , 
o Sr. Maurício de Lacerda pr01poz a troca da palavra final "para a 
instauração do summario" pelos dizeres "para a instauração ·. do pro-
cesso". 

Quanto ao primeiro paragrapho acima, da proposta Carlos Pe-
nafiel, unanimemente acceita, a Commissã-o enteildeu que a exigen-
cia nelle contida era como a da Ldentificação para o alistamento 
eleitoral, em cada logar ou cidade 1!'m que houver o serviço medico-
legal, e não por circumstancias fe.deraes. 

O art. 20 teve substitutivo, apresentado pelo ·relator, e constante 
do · seu iparacer, que v·isava os accôrdos amigaveis por arbitra-
mento, em caso de controversia medica sobre a natureza do acci-
dente. Esse substitutivo foi , poºrém, depois de combatido pelo Sr , 
Andrade Bezerra, rej1eitado pela Commissão, obteFJ.do só o voto do 
Relator . 

Foi tambem vencido este, depois de debate prolongado, em que 
se manifestaram contrarios ao Sr. Carlos Penafiel, o~ Srs. Andrad1e 
Bezerra, José Lobo e Maurício de Lacerda, na questão, por aquelle 
~nstentada, -de se deixar a liberdade da escolha do m edico assistente 
ao opera.rio, e não ao patrão. · O Sr. Carlos Penafiel collocava-se 
sob o ponto de vista moral, dizendo que a liberdade de confiança do 
paciente por este ou aqu elle medfoo era um direito de cad·a um, pois 
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a liberdade de eonfiança nada mais é do que uma elas manifesta'-
ções mais justas e legitimas. da liberdade de consciencia, da ·liber-
áade de crêr, etc. 

O Sr. Maurioio de Lacerda propoz qtLe ao patrão só fôsse per-
ruitüdo requerer a verificação do estado de sande da victima se esta 
escolhesse o medico, accrescentando-se o seguint~ , no começo do ar.-

. tigo: "ou, ao patrão quando fôr o medioo assistente da escolha d-0 ope.-
rario". · 

Essa proposta l'CY.i combatida pelo Sr. Bezerra, que sustentou. 
não se d·ever privar, em qualquer caso, o patrão de verifiçar o està-
do de saude da victima, para evitar especulações possi veis de pra-
zos ou declj ração da natureza dos ferimentos, tendentes a aggravar 
a indemnização. No caso de revisão, por .exemplo, esse recurso se 
impunha. 

Tendo o Sr·. Mam,icio de Lacerda observado dever ser moúif:ii-
caclo .o prazo de dous annos para prescripção da acção respectiva, 
O· Sr .. Bezerra allegou ser conveni•ente t@rnar esse prazo igual ao da 
pr~scripção da acção summaria. · · . . ~ 

A proposta do Sr . Maurício só obteve o seu e o voto do Sr.: 
PerneUa. 

Quando se ·discutiu a questão de soccorros medicos, atraz Jª 
exposta, o Relator obs·~rvou que a lei era muda na hypothese da rráo 
prestação desses soccorros e perguntou se não seria conveniente 
transportar para ella o que j·á dispunha o regulamento em seu ar-
tigo 58, dando dfreito á' victima, quando d·ú xasse de ser feita regu-
larmente a assistencia medica, de reclamar ao · representante do Mi~ 
nistério Publico, afim de que este tomasse as necessarias providên" 
cias ou até mesmo ao Departamento do Trabalho, creação al'iás 
do Sr. Maurfoio, quando esse apparelho administrativo fôsse entre 
nós uma realidade . Além da conveniencia na lei de disposição se~ 
melhante á do regulamento, conviria, como escreveu a pags . 96 do 
seu parecer, na parte referente a infracções, penalidades adequadas 
que forçassem o patrão ao cumprimento daquelles soccoiTos. O 
Deputa.do Maurício respondeu que a actual lei eliminará o recurso 
administrativo no caso de accidente, dando o judicia•! apenas, e 
parecia que assim se conservára até então, caso não propuzessem, 
dalli .por deante, a medi'da da conciliação ou arbitragem ant2rior 
aquella. No primeiro caso, a autoridade do Departamento era de 
natureza administrativa-fiscal, competindo-lhe, ex-officio; zelar pela 
observação da lei •e applicação dos regulamentos por elle elaborados, 
sem que pudésse substituir a sua á autoridade do Judiciario para 
os recursos determinados em ·lei, a qual, nesse como no segundo, 
í.levia sempre instituir a sancção da multa para que, por seu inter;. 
meclio, pudesse a autoridade administrativa ou judicial, -0u 
as· duas, fazer respeitar a lei . O operario, nessa verdadeira lei de 
assistrncia, fôra comparado ao r elativamente incapaz, dando-lhe o 
.Estado toda a assistencia e tutella judiciaria, como fôra equipara.d.ó 
ao miseravel, para que o processo corresse independente de custas. 
A· lei, portanto, administrativamente, ficava por essas •e outras ra-
zões de ordem publica, sob a vigilancia e guarda continua perma• 
nentt> e efficaz do Departamento, ainda que não adoptasse, antes dos 
meios judicia.2s, quaesquer r ecursos de ordem administrativa. 

O Sr. Pernetta, no final dessa sessão, declarou que, com · res" 
]~ eito a algumas questões . attin entes a exame · · rned·iéo, e·stava · em 
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. tlesaccôrdo com o c1ue se votára, aguardando-se para em voto po~-
, terior em separado aipresentar suas razões. . 
· Na sessão de 27 de Outubro concluiu a . Commissão os seus 
trabalhos quanto á refusão da lei sobre accidente's. O Sr. .Tos.é 
Lobo, Presidente, annunciando a ordem ·do dia rlessa reuniã•o, no 
capitulo referente ao " processo judicial", o Relator Penafiel, pediu 
para antes dessa discussão formular ainda uma proposta que era, 
sem voltar ao venci<lo, uma tangent·c sobre a questão do medico 

.assistente da victima de accidente .. Entendia que, depois desse, a 
·Lodo o tempo poderia a victima querer abandonar o medico de ·es-
colha elo patrão, por um de sua propria, de sorte a .abandonar to-
das as vantagens da indemniz<ação pela maior ele ficar vivo, e, se 
era grande o valor material claquf'lla, maior 02ra o valor moral e 
humano desta. Propunha assim, de accôrdo com seu relator·io 
{pug . 116), dous artigos: um, mandando que a victima que, depois 
de estar aos cuidados elo medico patronal, quizesse mudar de assis-

, tente no c!Bcurso do tratamento, devia informar dessa substituição 
ao chefe da em preza e lhe dar a respeito os motivos; e outro artig-0 
que, sendo feita essa. substituição, em caso nenhum pudesse a vi-
ctima r·esponsabi lizar o patrão por falta grave rlo medico que a 
attcndesse e lhe prestasse cuidados profissfonaes, uma vez que ·a 
escolh a elo operaria fôsse, por força ele lej , perfeitamente 1i.vre e 
voluntaria e pudésse este mudar 0L1 reclamar outro pratico qual-
quer que bem lhe parec·esse. Do mesmo modo o patrão não poderá, 
prescI'ipção j·á victoriosa na lei, segundo as modificações feitas em 
reuniões a.nteriores, em fac'e das 1nesmas razões, aUegar que o tra-

'. lamento medico foi mal feito e sustentar em juizo que, seguido d.e 
uma maneira diversa, as l,esões teriam acar retado uma incapacidade 
menos grave ou mesmo a cura completa . 

O Sr. Jos-é Loho d1eclarou que essa .proposta era nma _volta ao 
. vencido uma tangente para o mesmo resultado, como, declarar.a 
mesmo 'o propon ente, com o qual até coHidia, pois o qu" este tiv·~ra 
em vista, no syste'ma consag1·ado, fôra obrigar o patrão á assiste1~-· 
eia medica e prestação ele soccorros immediatos em um e outro cas-o, 
c obrindo de exigencias que fo ram augmentadas razoavelmente em .o 
11ovo texto de lei, de fórma a provocar o interesse do patrão •pelo 

: «;Iesenvolvimento de servdços medkos e sua efficiençia denh'O dos 
setts estabelecimentos; e a proposta Penafiel, abrindo uma porta a 

·-esse syst:ema, ainda aggravava sua desvirtuação com o p1 etender 
.que, p·o1· ter tomad-0 o alvitr-e de chamar outro medico, ficasse, por 
·esse a elo do opera rio , ex onerado de obrigação · para com elle ·e 
·seu patrão. 

O Sr-. Andrade Bezerra, reforçando a argumentação do Sr. José 
Lobo, rnost:rou que a lei procurára, a1ém disso, cercar a victima d.o 

:accidente ele garantias d " que elle provrio não poderia abrir mãc;>, 
<lado o caracter de assistencia elo seu' texto . . 

·Além disso, a lei já determinara a assistencia medica e o paga-
mento do accidente, desde o primeiro dia, elevara. a dous terç0s o 
pagamento do salario na indemnização .por incapacidade tempora-
ria, prescrevera o soccorro immediato sem desconto da indemniza-
ção e outras exigencias afim c12 instituir por um systema sever·o .. -- ·a 

: necessidade de se fn n darem · assistenci as hospitalares aos opera rios, 
mantidas pelos patrões, como maiores interessados, depois deU.2s, na 
:sua cm;a rapid a . O Sr . Mauricio de Lacerda, dando ·seu voto, 
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disse que ao propôr que o operaria pudess'e escollrnr seu m~ dico, 
se lhe objectara que isso poderia dar logar a explorações e abusos; 
sem quer,er voltar ao vencido e só para fundamentar s'eu ·:voto na 
questão actual, lembrava, porém, de accôrdo com o Sr. Arauio Cas-
tro, um dos regulamentadores da lei, que esse abuso estava corrigi-

-do por não ser o patrão- obrigado ao pagamento senão das desoezas 
medicas arbitradas p,elo juiz, de accôrdo com a tabella regulamen-
tar. A respo·sta de que em França, segundo dis'Se o Sr. Penafiel, se 
tenham dado exploraçõ<es dos chamados "medicens-marrons", não 

·colhe no caso, pois que, segundo demonstra Vihart, nesse mesmo 
paiz, onde não só o medico, mas o pharrnaceutico e até o medico 
perito devem ser pagos por essa fórrna , igual principio se adoptou 
regulando os tribunaes não pela fortuna do patrão, mas pelas facul-
dad•e s do operado os honorarios medicas, como ·o de Rocroi, que 
entendeu as exigencias destes não deverem deixar um infeliz ferido 
sem se fazer operar, por quem em condições de· sufficiencia poderá 

· salvál-o. Quando escolhido pela victirna, quer esta tenha recusad·o 
'-o do patrão ou o das companhias de seguros ou esses não lhe te-
nham sido prop-0stos, ds seus hon·orarios .são· submettidos a rim regi-
mento que, ainda que o operaria e o medico se man communem, não 

. póde ser transgredido. 
Só quando o-medico é do pa.trão •OU da wmpanhia de seguros é 

· <'J:Ue os honorario,s se processam pelo dir : ito commum. Des•sa fórma 
a Commissão andára em equivoco na rejeição da sua proposta, e 
agora recabia ern identico, prretendendo 1que o Sr. Penafiel restau-
rava aquelle seu primitivo pro•posito. O que o Sr. Carlos Penafiel 

·pedi a era, depois de soccorriclo pelo medico do patrão, o operaria 
que no mesmo não tivesse cqnfiança,. ter o direito de continuar seu 
tratamento com ouko e..\~ sua confiança . A recusa á sua propost::J 

' na vesp·erra impossihilitava acceitar e•sse alvitre sem a clausula de 
exoneração de qualquer responsabilidade patronal, proposta pelo 
Sr. Carlos Penafiel, salvo se · essa permittisse a indagação da impe-
rici.a por parte d.o patrão. Votava pelo artigo. 

· O Srr. Pena.fiel r'etrucando aos Srs. José Lobo e Andrade Be-
. zerra -particularizou ainda mais uma vez que o ponto de vista ·in-
transigente em que se collocav.a . defendendo o direito supremo da 
familia proletaria escolher medico de sua confiança, não podendo 
nunca o patrão ou as companhias de seguro impôrem seu, medico á 
victima de um accidente, era o de defender para aquella familia um 

·-direito igual de que gosava i·á qualquer outra familia na sociedaclie 
hum·ana, o direito daquelle guardar o que ha de mais humano e de 

' mais digno e sagrado ao seu proprio respeito, pois a liberdade 
e confiança, como já escrevera a NSpeito do ponto em seu relatorio, 
era uma das fórma1s Il!ais legitimas da liberdade d.e consciencia, 

. accrescentando que ·essa liberdacle ampla do operaria escolher á 
vontade o seu medico, era já uma conquista quasi geral nas leis 
congenereis dos 01itros paizes. Era o regímen pertinente á legisla-

< ção franceza, italiana, sueca e outras; só na Heispanha é que a esco- . 
lha do medico assistente cabia unicam~nte ao ·patrão ·e talvez na 
Allemanha onde a vidima fi ca aos . cuidados do medico . da coJ'IJ)O-
r ação a que estiver alistado. A' pagina 100 do seu parecer aconse-
Ihára o que, agora, o Sr. Mauricio sugg-ere como remedi o ào caso 
já vencido, l embrando que se a escolha do medico n elo operaria · po- , 
dia levar a abusos, por :pai'te .da victima, e ·a tentações a que 'nem 
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·sempre resistem certos medicos, 'º freio para contel-as seria tqmar-
mos por paradigma, caso prevalec·esse aquella liberdade de escolha, 
a tabella franceza de 1905, de Dubief, adaptada convenientemente ao 
nosso meio. Além de se respéitar a liberdade d,e consciencia, a f:é, 
que 'é meia cura do enfermo, ais tarifas da tabella theoricamente não 
podiam ser applicadas senão quando o medico fôr escolhido p·eia 
victima. A lei como vae ficar é que deixará perigos maiores· á causa 
patronal, porque, se este não vier .a ter serviço medico da proprla 
fabrica ou hospitalar, á sua: custa, o que s e,rá a excepção á regra, 
estará subentendido, uma vez que é o chefe industrial quem escolhe 
o assistente, que ó me·dico poderá apresentar honorarios mais e1e-
vados. Peio regímen que estava a propôr aos seus companheiros d,e 
Commissão, os abusos de parte a parte, ficariam evitados. 

O Sr . José Lobo. v;oltando a fallar, ehamou a .attenção dos mem-
bros da Commissão para o caso: estava-se deliberando contra o 
vencido . 

. O systema d'a lei se caracteriza por um complexo de providen~ 
cias a partir da obrigação immediata de priesfação de soccorros por 
parte do patrão, da prestação de soccorros hospitalares, da ".isita ·e 
attestação pericial de medico legista até final tratamento sob a res-
ponsabilidade patronal. A p·roposta Carlos Penafiel viria anarchizar 
esse tratamento pela nova escolha de medico pelo operario, pond~ 
até em p·erigo a pro'pri.Ja indemnização, que desappareceria, nesse 
caso . Além disso, a lei não véda ao operario ou pessoa de sua fami-
lia r ecorrer a medico de sua confiança, para v'e·rificar se o tnata-
nierito está ·sendo bem foito. Em todo cas.o, a Commissão poderia 
reconsiderar, s·e o <mtendesse, o seu voto. · 

O Sr. J.osé Augusto, apoiando essas considerações, d·eclar,ou vo-
tar com o Sr. José Lobo. · · . · 

O Sr. J;0ão P.ernetta, dizendo que, sendo declarado pelo Presi-
de.nte poder a Commissão reconsiderar o seu voto do dia anteriof', 
ia propôr uma redacção permfüindo a assist encia de medico esco-
lhido pelo operario. 

Essa propost~ só teve o V'Oto de s'eu autor, v,otando contra ella 
e contra a do Sr. Carlos Penafiel mais os· Srs. Andrade Bezerra. 
Dorval Porto e Eugenio Tourinho, sendo rej·eitadas ambas. '. 

O Sr . Relator propoz mais que ·Se incluissie, conforme se lia li 
pagina 11'1 de seu. trabalho, um titulo especial sobre pericia, · per-
mittindo que o juiz designasse. um só perito, providenciando sobre 
accid entes 'ª bordo, em alto mar, incluindo-sie no texto da lei tudo 
.que dispunha a respeito o aotual regulamento. .". i 
· Essa proposta foi recusada por parecer á Commissão dever .co~-
tinuar a constituir materia regulamentar. 

Ainda pelo Relator foi proposto que o art. 40 elo riegulament9 
fôsse incol'porado á lei, prohibindo que funccionasse como perito 
qualquer medico ligado á empreza ou sociedade de seguros · 'em que 
tivess·e interesse o patrão . 

O Sr. João Pernetta, entendia que não se d evia em uma lei 
estar a .decretar em funcção ele companhiàs de seguros. 

Depoi1s de faUaflem os Srs. José Lobo e José Augusto, o Sr. 
Andr ade Bez1erra propoz e foi unanimemente acceito, que no art. 20 
d·a lei s·e accrescentasse, de accôrdo 'com a p·roposta d.o Relator, 'a 
-seguint,e disposição: · ' · . ·' 



- 792 -

· "Art. 21. Ness.es casos, a escolha· do JUlZ. 11unca poderà recahir 
.. em medico ligado á empr-e•za ou á victima. " , . · 

O Relator propoz finalmente, que se intercallasse . entre os arti-
.gos 19 ·e o 21 da lei, um caipitulo novo intitulado "Garantias d:i. in-
<·demnização" çorno traziam as leis· congeneres ·e·xtrangeiras, em vez 
-de ·deixar relegados para. "I;>isposições geraes", essa parte, que co n-
;sid·erav·a a l1luis importante praticamente, . porque era por ella que se 
devia . garantir effectivamente ao operario ais promessas feitas no 
c0rpo e no texto anterior da lei, qualq~e1: . que fô.sse o s2u regímen 
·de reparação, bem como sobr·r:: a necessidad1e ·da lei adoptar, em ar-
tigo especial, o arbitramento ·e conciliação. 

O Sr. Andrade Bezerra, preliminarmente declarou que, · . sem 
querer entrar no merito da questão, para saber se a J 2i vigente: era 
melhor que os p·rojectos que lembraram o seguro facultativo ou 
,obrigat0rio, entendia dever pondera1· que as ·rxigencias a0s patrões 
de deposito no MiJüsterio da Fazenda (hoje seria no da Agriculturia), 
cm apolices ou de dar hypothecas, garantias para ·esses seguros. fa-
.zendo minguar os capitaes, jiá entre nós exiguos, ou impossibilitan-
.do, quem Já emittil'll debentures, de dar bypothe6a, mostrava como 
era delicado o assumpto, talv1ez o mais il:nportante daquelle capitulo, 
.para se resolver, sem maior exame, naqu·~ll'e titulo. Concordava, 
pois que c•onstituisse um titulo especial para ser devi•damente exami-
.nado. 

O Sr. José Lobo, mostrou que, além diss0, o Relator desse caso 
era o Sr. Nicanor, que estava atJlsente. . · 
, O Sr. Mauricio de Lacerda, concordando com o a,diarneT,Jto do 
artigo proposto, perguntav•a se a mesma providencia se estendia á 
questão da conciliação, accôrdo 0~1 arbitragem, pelo Departam•ento 
do Trabalho, .antes do processo judicial, sendo crue n ~ sse. assumpto 
.tinha apresentado á Camarn um ·projecto de 1917. : 

O Sr. José Lobo, declarando que essa questão. sen'do um . titulo 
t;ispecial da nova lei, .ITT.sfríbuido ao Sr. Bezen-a, ficava, pelo cdte-
rio ·adoptado, tambem adiada. 

Passou-se, então, ao capitulo da "acção judiciial". 
O Sr. Maurício declara, que, com o Sr. Andrade Bezerra, tem 

élaborado um substitu.tivo ao capitulo seguinte, que ficará a ssim 
redigido: 
· "Capitulo IV ' (da acção judicial). " .. 

"Art . 22. Recebidos pelo juiz competente o inquerito e docú~ 
'mento ·ele que trata o· § 4º do art. 19, será immediatamente instau-
1'ado o processo judicial. Ouvidas !l'S partes e suas test·?munh as, jun-
los aos autos as ·allegaÇões e documentos, o juiz proferii-á a sentença 
iia .primeira audiencia. · · 

Este é o pTocesso estabelecido, no decr·2•to n . . 9. 623, ele .2.2 de 
'<Novembro de 1911, para :as causas atê o valor de 500$,. obsrrva o Sr,. 
'Maurício, é a acção summar.issima que faz,emos substituir á · suinma-
J:fa da lei em vigor . Foi approvado unanimemente o novó. artigo. 

Art. 23. Nos Estados, a acção será proposta perante a justiça 
,çompetente e têrá tambem o curso summ ario. segundo as • :·pres-
cripções das respectivas leis de onwn.ização .il'ldiciari a e processo-. 

Art. 24. O repres-entante do Ministerio Publico é obrigado 3 
\promover t-0dos ds termos da acção· competente até final sentença 
~ ,sua e.x ecução. desde . que a victirria intimada pelo iuizo .não consti-
tua advogado dentro do praz.o de tres dias, contadós da · intimação 



793 --< 

~proposta do ·sr. José Bezerra), obrigação que .cessará desde que a 
i"íctima nomeie e constitua advogado para defender o seu direito 
e justiça, caso em que se limitará a sua intervenção á _prestação .de 
.assistencia judiciaria gratuita. 

§ 1:' Quando a sentença de condemnação não fôr proferi.da con-
tra a victima, serão contadas as custas e na conta computados os 
sellos, taxa judiciaria, emolumentos e demais despezas por inteiro, 
competindo ao Ministerio Publico as custas regimentaes pelos actos 
em que tenha funccionado, ficando isento de quaesquer custas ·e sel-
los ou emolumentos o operario, embora vencido." 

Essas leis, diz o Sr. Maurício, são promulgadas pelos Estados·1 
ex-ui do que estatue a Constituição Federal. · 

O art. 24, diz o Sr. Maur.icio, deve ser alterado conforme as 
vistais trocadas a r e•speito com o Sr. Jos·é Lobo, dando custas gra-
~uitas e isenção de sello ao operario, embora vencido, mas fazendo 
o patrão, que decahir ou fôr vencido, pagal-as na integra, d·e mod© 
'11 não d-esi11-teressar os . serventuarios da justiça no andamento d·esses 
processos, que não têm os gr·andes padrinhos nem o p ervertido in-
teresse eleitoral, tambem gratuito. 

Nesle paragràpho havia a phrase "adversaria" da "victima", 
s_upprimida, segundo pr,oposta do Sr. Dorval Porto. 

Essa ultima parte foi modificada pelo Sr. José Lobo, não ten-
do; de accôrdo com este, a Commissão acce.ito mandar que· os hono-
rarios de advogados dos representantes do Ministerio Publico, quan-
do no f.eito tivessem funccionado apenas como assistentes, fôssem pa-
gos pelos patrões, como queria o Sr. Mauricio, dizendo este que f!. 
elhica profissional fôra ahi, como no caso do medico as·si•stente, que 
já era pago p·elo patrão, alterada para esse fim social, ·pois todas 
essas exigencfas, como a das custas, fo-rçavam a parte poderosa, que 
podia supportar de.manda•s longa·s, a encerral-as, preferindo um 
accôr.do ou conciliação of.t arbitragem por~ processo administrativo 
no De<partamento do Trabalho,- ·emqumJto o operario, para não mor-
rer de fome, muitas vezes devia transigir quando ess·a demorasse .. 

Ainda pela opinião do Sr . .José Lobo, com que se conformou ô 
Sr. Maurício, deixou de se consignar na l·ei que fi.casse o escrivão 
do feito incumbido de receber todas as custas. 
· O § 2:º ficou assim redigido: 

" § 2.º Se o renresentante do Ministerio Publico estiver imp edido 
de ·exercitar a . acção, por se tratar d e oper.ari.o da União, das Prefü~i
iuras rlo Districtq Fed eral .ou dô Acre, deis Estados ou munidpios, 
-será substituido por pessoa idonea nomeada pelo juiz, onde não hou-
yer A~·sistencia Judiciaria. " . 

·Essa ultima pai:te sobre assisten eia . foi accrescentada pelo Sr. 
José Lobo, que combatera arites .o imp edimenito do representante db 
JWinisterio Publico no caso da Prefeitura, ond e o promotor era com-
petente p ar a intervir, visto como esta tinha seus procuradores pro-
prios. 

O Sr. ·Andrade Bezerra combateu esse parecer , citando as ulti-
mas instrucções do Supremo Tribunal F ederá!. 

A . Commissão approvou, por unanimidade, o paragrapho. · 
Pelo Sr . Mauricio foi ainda prouosto o seguinte ·: 

, ~· Art. 25. Quando a a e cão de in·d'emnização fôr contra a União, 
será prestado á victima o beneficio rlri Assist~néia Judiciaria gra-
:tuita, de ·conformidade com a ,legislação eth vigor no Distl"icto Fe-
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deral e nos Estados, concernentes á defesa e patrocínio gratuito dos 
poderes litigantes no civel e no crime, para o que o Governo creará 
a Assistencia Judiciaria Federal." 

Esse artigo, em que collaborou o Sr. .José Lobo, declarou o 
Sr. Maurício ser um velho projecto seu que agora revive deante do 
ultimo acórdã-o do Supremo, -onde a falta de uma assistencia foc 
deral foi notavel, devendo es·se tribunal baixar instrucções para não 
paralysar todos os processos de' accidentes :i espera de uma lei como 
o actual' projecto . Em quanto essa assistencia não existisse, o pro-
jecto consagrava aqu~lle acórdão, mandando que os júize·s nomeas-
~em pessoas idoneas. 

O Sr. Andrade Bezerra pfopoz e foi unanimemente acceito o 
seguinte: 

"Arf. 26. Nas acções de ind·emnização, a appellação em qual-
quer easo ser·á recebida no só effeito ·devolutivo, o que evitará de-
longas." · 

Ainda pelo Sr. Andrade Bezerra foi proposto e acceiito o se-
guinte: 

Art. 27: "Nas acções movidas contra a Fnzenda Publica federal, 
estadoal ou municipal, a appellação shá, em qualquer caso, voe 
.Juntaria, para ambas as partes . " J 

Os Srs. J-osé Lobo e Maurício de Lacerda, accr·escentavam que 
pudesse em qualquer t empo o seu representante transigir, o que o 
Sr. Andrade Bezerra combateu, dizendo ser melhor deixar a acção 
chegar a1é a app ?llação, onde, sendo voJuntaTia. o representante do 
Ministerio Publico attenderia,- perfeitamente informado de sua jus-
tiça, aos direitos da victima, não appellando. . 

Propoz mais o Sr . Andrade Bezerra e a Commissão acceitou o 
seguinte: · 

Art . 28: "No Districto Federal, qualquer que seja o valor da 
acção, a compete.qcia será priyativa dos pretores." 

Não se acceitou a redacção "alçada dos pretores", por defrnir. I'> 
artigo competencia sem firmar alçada . . 

Segundo proposta do Sr. Mau ri cio de Lacerda, foi acceito ainda 
o seguinte: ' 

Art. 29: "As acções originadá5 da presente lei prescrev.erão no 
prazo de dous annos." 

O mesmo .iá está nrescripto no art. 22 da lei . ' 
Ficou ainda manrtido o seguinte: 
Art. 30: "A presente lei não ~xclue <?, procedimento criminal, 

nos casos previstos. em direito commum. ' 
(E' o art. 24 da lei n. 3.724.) 

O titulo V. sobre disposições geraes fi cou assim re"digido: 
Art. 31. E' privilegiado e insusceptivP] de . penhora o credito 

da victima pelas indemnizações detenninadas na pt~ese nte lei. 
Paragrapbo uni co . . A divida provrniente çle~sas indemnizações, 

;;iosa. sobre a producÇão da .· fabrica em oué se . tiver dado o acc~
dente, da pr 2ferencia excepcional · attrib"nida pelo pai•agrapho uúico 
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óo . art. 759 do Codigo Ci"vil aos creditos por salario de trabalhado-
res · agricolas. · 

Art. 3.2. E' nulla de pleno direito qualquer convenção contra-" 
tia á presente lei, tendente a evitar a sua applicação ou alterar - ó 
modo de ,sua execução. 

Em relação ao antigo art. 27 (quande _os beneficiarios da victi-
ma forem extrangeiros só terão direito ás indemnizações se residi::. 
rem no territorio nacional por occasião do accidente), cuja suppres-
são o ;Relator propoz em seu relatorio, e pela qual já se havia baitiçlo 
no an no pa•ssado, sendo ve'ncido por cinco contra quatro votos, .o 
Sr. João Pernetta propoz a sua suppressão por contraria aos prin-
cipios do direito, o qual não beneficiava com a indemnizaçã'o a fa-
,milia do operario, a qual residisse no extrangeiro. De accôrdo com 
o Sr. João Pernetta. manif.estou-se o Sr. Mauricio de Lacerda como 
.o Sr. Carlos Penafiel. O Sr. Andrade Bezerra rejeitava logo o 
~~- ' 

Toda a Commissão votou desta vez, unanimemente, pela sup-
pressão. 

O Sr. fos·é Augusto, a quem tocou esta parte na distribuição 
de theses, apresentou, quanto a esta suppressão, a seguinte decla-
ração: 

"A disposição contida no art. 'P é assim expressa - "quando 
os beneficia-rios da victima forem extrangeiros, só terão direito ás 
indemnizações se residirem no territorio nacional por occasião do 
accid·ente" - foi arguid•a de inconstituóonalida,de quando de sµa 
discussão no seio desta ·conimissão, o anno . passado . 

Allegou-se que a Constituição F2deral no seu extremado liberà.-
lism·o equiparou a situação do extrangeiro . á do nacional em tudo 
quanto ·diz respeito a inviolabilidade dos direitos concernentes á 
liberdade, a segurança ihdividual e á propriedade. 

Do debate que, então, se estabeleceu resultou para a maioria da 
Commissão, senão para a sua unanimidade, a .convicção de qu e pó~ 
<leria ser acceito o dispositivo sem ferido ficasse o texto constitu-
cional, pois a propria lettra do artigo da nossa Lei Magna invocado 
(art. 72) se refere apenas aos e'xtrangefros residentes no 1 Brasil 
quando aqueUe dispositivo manda excluir dos beneficios da indemni-
zação decorrente do accidente sómente o extrangeiro não residente 
tm nosso paiz. 

Assim, pois, parece que peJ.o aspecto. constitucional não póde 
ser attendido .o que dispõe este artigo de lei. 
. Cumpre salientar que o principio de r-esidenéia no paiz dos be-
nefit.iados pela lei em face do accidente é commum ás legislações 
européas. 

A lei fra11ceza, por exemplo, dispõe: 
"Les ou.v1'iers étrangers, victimes d'accidents, qui cesseraient de 

résider .rnr _le territoi1'e {rançais, recevront, pour, tau.te indemnUé, 
un caoital égal á trais fois. la rente qlli lenr, avait été aUou..ée. 

li riz será de même poizl' leu.r-s a11a11t,• droits étran,qers, sessant ·de 
résider srzr le len'itoire f mnçais, sans aae tou.tef ois le capital. puiss·e 
alars dépasser la valeu.r actaelle de 1·ente d'a:prés de tarif visé á· l'ar-
liclc 28. 

Les rénrésentants étrangers d'zm oiwl'ier étranger ne récévl"Onl 
au.cu.ne indemnité si, aii moment de l'i:J.ccident, ils ne residaient pas 
sur le te1T-iloire français." 
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Criticas foram levantadas na França contra o · princ1p10 consa-
grado nas disposições que venho de transcrever que Paul Pie clas-
siHca . de deshannonicns com os interesses legitimos dos trabalhado-
res francezei; e com as generosas tradições da França, em relação .aos 
extrangeiros. , 

Assim, admittiu o legislador francez, em 31 de Março ele 1905, 
a seguinte modificação: · 

"Les dispositions des lrois alinées precédents pounont toutefois, 
clre modifiées par traNés druis la limite des indenmités prcvt..\~s au 
presente article, pour les étrãngers dont les pays d'origine garanti·-
raient a llOS llatiO!lG.UX des a.vantages équiva./ents. " 

Fo"i a consagração elo principio ele reciprocidade em fac e de 
à'c'côrdos internaoionaes, principio que, em nos~o continente, foí 
acceito pela legisJação argentina, onde se cnconti·ou na lei n. 9 .' 688, 
-0 següinte artigo que tem o numero 14: "el obrero victínw de un ac-
ddente que origine sLia incapacidade lNmsiloria para el lraba.jo, 
perderá el derecho a continuw· percibieHdo la parte de salal'Ío que 
le acuerdo la ley, de .. ~{ie el dia en que ausente del paiz y los sucesso-
res dei obrero extranjero, no p.ercíbirán ninguna .indemnizaci@n si 
en ·el mo1.nento dei accidente no residieran en el pais y sólo ·e.n los 
casos de reciprocidad qtablccidos por acuer•dos e tratados internak 
cio11ales". 
, Commentador 2s ela Jegislaçáo social argeBtina, · entre e lles Ale-
jandro Musain, pondo embora em relevo a importanci~ _d ~ a_cçeita.-
ção do principio da recíprocidade como base para a rn1crnçao de 
um direito ü1ternacíonal operaria, idéa tão acar iciada hoje pelas 
nações mais cultas, saliei:itam que nos paiz·es de immigração como a 
Argentina, como o Brasil, etc., os on.us decorrentes do accôrdo on 
iratado em que tal principio se firmar, têm de recahir, afinal ç!P. 
contas, unicamente sobre a industria de ta 2s paizes que apenas re-
cebem operarios, a serem benefi.ciados, pelos accôrdos, nunca os seus 
nacionaes, podendo delles receber qualqu er vantagem. 

Os Estados- Unidos são lambem um paiz de immigração. Cum-
pre, pois, ex.aminar-lhes a legislação a respeito do assumpto. Mu~ 
i;ain diz que nos Estados Unidos não ha sobre a questão uma legisla-
ção conforme. As 12gísla·ções dos varios Estados autonomos que .for-
mam aquella Federação podem, porém. ser distribuídas ela seguinte 
maneira: a) leis que silenciam a. respeito cio assumpto_; b) J.eiS... que 
em absoluto excluem, os r 3siclentes no extrangeiro; e) fois que os 
i.ncluem com as mesmas vantagens, que são dadas aos residentes no 
}.iaiz; d) leis que os inclu em, porém, em situação differehte d a ,dos 
beneficiados r esidentes. 

Assim, temos que, mesmo considel"an do apenas os paizes de ím-
ü1ígração, como é o nosso, não ha um padrão unifo'rme de legisla-
ção para os casos de ciperarios extrangeiros, com familia ausente 
tlo paiz em q1:1.e trabalhe, e em que o accidente lhe póde advir ; va-

·rian clo as soluções desde a aue equipara em absoluto a situação do 
·extrangeiro á do naeional até a que as disti:ngue igualmente de modo 
absolufo. 

Em nosso paíz, a Constituição, como vimos de começo, não é 
·obstaclilo a qualquer · das se1eeções. 

Inclino-me desde j.á para a acceitação· do princípio de abifoluta 
equiparação e, portanto, pela eliminação do art. 27. ' 
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E' um passo avançado qeu damos no sentido . da internacidnali'-
zaçã-0 das leis operarias . .E' um incentivo para que se avolume1n ! ~~ 
correntes immigratorias de que tan.to ].'lrecisa o Brasil. 

Accresce que se acceitamos a indemnização como justa reparit-
(;ão feita aos I1erdeiros do op2rario victima do accidente em substi~ 
tuição aos recursos pecuniarios com que elle mantinha os que . vi.-
viam sob sua dependencia e da sua economia, não yejo motivo parlil 
que o legislador n egue o beneficio da indemnização a alguns dos. 
11ue em tal situação se encontrem, sob o pretexto unico de que elles 
11ão estão no momento residindo no Brasil. 

Isso me parece uma desigualdade no trâtamento legal que pódÓ 
aão estar em desharmonia com a Constituição Federal, mas esta 
t·ertamente com o sentimento de justiça e equidade que deve pr =s idir 
<Í . elaboração das medidas legislativas. ' 

Sala das Commissões, 27 de Outubrn de 1919. - .José Augusto.~ 

Arf. 33. Todos os patrões, attingidos por esta lei são obrigados 
a affixal-a, com os respectivos regulamentos, em Jogar bem visivei 
de suas :fabricas, officinas ou estabelecimentos. 

Conforme a suggestã·o do Relator, em seu parecer, o Sr. Mauri~ 
cio J.embrou que a lei devia cont·~1r sa·ncções e o Sr. Pernetta redigil1 
nm artigo em que todas ·as .infracções não punidas com pena espe~ 
óal na lei, praticadas pelos patrões, tiv.essem uma multa: "As in ~ 
fracções da presente lei que não estiverem expressamente previstas 
aa presente l <' i , serão passiveis de mui.ta de 100$ a um co;1to, quand0 
o infractor fôr o patrão." 

Os Srs . Bezerra · e .T osé Lobo redigiram o artigo da seguinte 
fórnrn : 

A rt. 34: "As infracções; por parte cios patrões, aos artigos so-
bre declaração d-e accidente e affixação de editaes, serão passiveis 
de multa de 100$ à 500$, elevada ao dobro na reincidencia, sem 
prejnizo das responsabilidades orclinarias dos mesmos" (a ultima 
phrase foi proposta p ~lo Sr. Penafiel). 

Foi. considerado que as outras infracções tinham na lei .. suas 
penalidacles j.á expressas, só haven do além dellas ess:Jt; duas, e que 
a limitação aos patrões er a racional , pois que a ·victima não tinha 
ro r que fr aud ar textos só fe itos em seu favor. 

Art. 35 . Esta lei será regulamentada dentro ele 30 dias e,. findQ 
esse prazo en trará immedia tamente em vigor . 

Art. 36. Revogam-se as disposições em 'contrarjo. 
Concluid-o o estudo das modificações á lei que regula os acci-

ücntes no trahalho. o ·Sr. Maurício ele Lacercla apresentou por es-
cripto, a seguinte declaração: · 

"Penso que a lei devia extender a nullidade com que fuJrnin :i 
os pactos contra ella ás obrigações contrahidas pela victima com 'ia, 
f'ermediarios que se p·ossam encarregar, mediante emolumentos . con~ .. 
vencionados com antecipação, a lh es asse.~mrar o gozo das vantagens, 
da l ei el e acciclentes, pois aquell es poderão, prevalecenclo-se da . si" 
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tuação precaria · "de necessidades" do opera rio, extorquir-lhe : pin-
gues vantagens. . 

Penso que a l·ei devia incluir medidas tendentes á segurança d.0 
trabalhador que prevenissem os accidentes, as quaes, . não sendo ob-
servadas, seriam passiveis .de pesadas multas . 

Penso que a lei devia ptov.er o caso de. um operaria que tra-
balhe para dous . <JU mais patrões, em dias e horas diversas, estab;e,-
lecendo a base de um calculo do seu salario e a quem tocava a res-
ponsabilidad·e do mesmo na indemnização, parecendo-m e qu e S\l 
devia por equidade reciproca com a victima e o patrão dar ' urna 
Il).ajoração no salarfo da victirna, pela qual respondesse o patrão em 
cujo serviço se tivesse verificado o accidente. ' 

, . Quanto ao voto da Commissão mantendo uniformemente para ~ 
incapacidade temporaria ou parcial permanente, e para o total e 
permanecendo o calculo de . tr es annos é iniquo, pois a situação do 
estropiado que póde trabalhar não é igualavel ao invalido que o não 
póde. E tendo a Commissão mantido os tres annos no segundo caso 
"para uniformizar" creio que andou mal inspirada nesse objectivo, 
porque o caso era precisamente de "desuniformizar. " 

, Não estive . presente á sessãõ em que se votou o §. 2º do art. 5º 
da lei, senão teria votado contra a sua ultima parte, rior entender 
que o conjuge divorciado ou desquitado segundo a linguagem ·ao 
Codigo nenhuma cornmunbão mais póde ter nem deve desejar coiTi 
os bens de uma pessoa de que se separou voluntariamente ou judi-
cialmente, tendo ou não culpa; demais essa disposição parece com. 
dir com a do paragrapho seguinte , 

Quanto ao art. 10 da lei, accrescentando as palavras "o qual 
(regulamentp) fixará . na respectiva tabella as ·porcentagens para 
.::ada caso" não tive com ellas em vista crear um regímen de tabella 
rígida, impossibilitando a fixação da porcentagem, pelo juiz, em 
cada caso s·egundo as condições personalíssimas da victima, isto é, . 
mdividualisando a cifra, segundo tambem a profissão do individuo. 

Quanto ao calculo do salario, entendo que eleva de 300 (systema 
allemão) para 365 vezes o salario, no calculo. da indemnização, se 
deverá evitar .. que o divisor do Regulamento cresça igualmente; 
111antendo-se a cifra de 300, quando, para calcular no operario que 
1eceba salario annual, o salario diario, se tiver de fazer a divisão, 
hem ·como a de 25 para se ter o · salari-o mensal. Redunda•ria 
em desproveito de muitos operarias a cifra accrescida s não se 
observasse esse criterio, de accôrdo com o espírito da lei . 

· Julgo que á victima se devia dar o direito de accionar o patrãci 
no fôro do accidente ou no do seu .domicilio, pois assim se lhe 
daria mais amplos meios de eleger o logar do pedido onde não al-
cançasse, a s·eu ver, a apso0rvente influencia do·s patrões. 

Julgo que 'a Commissão deveria ter adoptado um regímen mixto 
ele indemnização e pensão, como lembrei, preparado o caminho 
para chegar á fundação, pelas caixas de garantias, ao seguro, gar.an•-
tido pelo Estado, do · opérario; em todo' caso , como e·sta lei n·ão. -é 
uma declaração de ·direitos, mas uma positivação .dos mesmos ·ou 
meio de tornal-os · effectiv.os, limito-me na affirmação de um obje-
C;tivo id·eal, a exprimir, na conting·~ncia do momento de transiçã,o. 
que se opera em nossas regras juridicas, esse voto. - Manric.io de. 
Lacerda." · 
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Antes de levantar . a sessão, o Sr. Presidente declaro'! que o 
Sr. Relator geral iria redigir o vencido, após o que sena convo-
cada uma nova reunião para estudar a segunda parte d·o trabalho do 
Sr. P ena.fiel: "Hygiene e Segurança do Trabalho." 

SESSÃo DE 5 DE OUTUBRO 

O Sr. J·osé Lobo - Devo á Camara, Sr . Presidente, e especial-
mente aos meus companheiros da Commissão de Legislação Social, 
algumas palavras em defesa desta. . 

O Correio da Manhã, em uma das suas brilha·ntes notas, censurou 
essa Commissão por ainda não h:av·er concluído a organização dó 
projecto reformando a legislação patria sobre o Trabalho, deixando 
transparecer della que temos agido com excessiva morosidade, nada 
fizemos durante. 1 o anno fluente, de modo que não seria possível, 
ainda na presente sessão legislativa, remetter ao plenario o pro-
jecto d e reforma. . 

De passagem, tratando da corrente positivista, representada na-
quella Com missão pelos illustres Deputados Srs . Carlos Penafiel e 
João Pernetta, attribuiu a ambos preoccupações obstruccionistas 
<1ue, segundo aquella publicação, tinham contribuído para a censura-
vel morosidade. 

· Sempre que qualquer das duas Commissões parlamentares que 
eu tenho a honra de presidir, é injustamente censurada, tenho acudi-
do em sua d efesa. Ao chegar, por·ém, á Camara no dia em que 

· :;emelhante . nota foi publicada, o Sr. Carlos Penafiel deu-me parte 
de que se havia inscripto para, durante a hora do expediente, dar 
r.esposta ao Corre io da Manhã, d ef.endendo a Commissão e, bem 
assim, a acção da corrente positivista; e que tomara essa deliberação 
porque S . Ex . e o Sr . João Pernetta tinham sido visados directa-
mente pela censura,. como representantes dessa corrente . 

O illustre rep-resentante pelo Rio Grande executou brilhante" 
mente a tarefa que havia tomado e, defendendo, em breves e ligeiras 
palavras a Commissão, se occupou mais detidamente, mais p articu-
larmente da su a e da atção de seu collega e, bem assim, da _defesa 
em favor das soluções que para o problema trabalhista são aconse-
lhadas pela escolha philosophica de que são adeptos . 

A despeito disto, Sr . Presidente, creio que niio cumpriria por 
inteiro o meu dever se deixasse a parte da censura que visou di-
recta e pessoalmente aquelles ·mustres collegas, apenas com a de~ 
fesa do illustre Sr. Carlos P enafiel, porque, apezar da sua incontes-
tavel proceden cia, da larga e solida documentação com que o nobre 
Deputado illustrou seu discurso, a critica impiedosa poderia, entre~ 
Lauto, acoimal-a de defesa em causa propria, e a actividade desses 
dous illustres companheiros de Commissão não deve ficar á mercê 
de interpretações mais ou menos tendenciosas. 

Tinha, pois, Sr . Presidente, de· dar desta tribuna, em nome da· 
Commissão e . no meu proprio nome, o testemunho seguro e inequi-
voc-0 de que aquelles dous illustres parlamentares não contribuiram, 
por fórma alguma, para a demóra na marcha dos nossos trabalhos 
e ·de que, di1>cutindo ponderada; cuidadosa e I nsistentemente, uma 
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:1 uma, elas providencias · consignadas nos diversos relatorios. e'· pro-
jectos parciaes, não manifestaram prnposito algum obstrucdonista . · 
~ Por outro lado, uma vez que o illustre representante do Rio 
Grande do Sul se deteve mais - como, aliás, era natural - na 
llefesa da sua e ela acção do Sr . João Pernetta, e na das soluções que 
haviam aconselhado, de accôrdo com a escola philosophica a que 
(•stão filiados, encontrava~me eu na obrigação de produzir defesa 
identica, ouanto aos outros Relatores p arciaes, para que aquella 
mesma critica impiedosa, do silencio e pelo confronto, não viésse a 
concluir que ell es não tinh am sido tão solícitos e activos como os 
doNs prim êi ros . 

Naquelle dia, entretanto, o Sr. Carlos Penafiel tomou quasi toda 
a hora do expediente, que, nas sessões ulterio.res, foi occupada por 
oradores que j·á se inscreviam d esde muito, para assmnptos de alta 
rclevaneia, de tal sorte que sómente ho·je posso cmnprir o meu 
dever. . 

Foi injusto o Correio da Manhã, profundamente injusto, relati~ 
vam 2nte á Comrnissão ele Legislação Social, na sua censura; e a in-
justiça r esalta da propria )1atureza ela reforma cuja realiz·ação nos 
foi confiada, e ela simples indicação elo quanto j1á fizemos e do 
pouco que resta fazer para que ella seja levada a termo . 

Obra legislativa de incontest.av-e is complexidade e magnitude, a 
reforma de legislação sobre d trabalho· reclama estudo detido, attento 
e cuidadoso, depende óe informações e dados estatisticos, e. dessa 
arte exige, para sua conv.eniente elaboração, tempo, tempo aprecia-
vel e longo . . 

Basta ponderar que ella abrange todas as fórmas da a~tividade 
pro1luctora, affecta todas. as manif.estações da riqueza pn vada ~ 
rrnblica, attinge multiplas relações e instituições jurídicas, ~ma~ 
e-riundas das antiquíssimas tradições, outras com um passado amda 
pouco r emoto, m as todas resp eitavei s, dignas de meditação e 
exam e . 

Interessando assim, tão profunda, tão radicalmente, todas as 
mod alid ades da vida nacional, havíamos de lhe dedicar estudo 
con~cienciosamente attento e cuidadoso, que d 2manda tempo, longo 
tempo. 

Povos de existen cia industrial mais :m'tiga, mais intensa, mais 
prospera e rica do que a noss·a consumiram annos e annos succes-
&ivos na elaboração dessa reforma, chegando, afinal, a resultados 
tão deficientes e in completos· em r elação ás necessidades do mo-
mento historico, que o magno conclave internacional, que se r ·euriiu 
em Versaill es para pôr. ordem .nas cousas €lo mundo, se sentiu na ne-
ccssi cfade de legisl ar , sob esse asp ~ cto internacional, condensa!ldo 
em preceitos UL1ias tan tas r esoluções, regul a.doras da organização do 
trabalho, corno medida essencial ao r estabelecimento e manutenção 
q.a paz. 

· Não era possivel, em taes eircumstancias, pensar que os leg.is-
ladores brasileiros se h avi'an:i de limitar a cópias d = leis extrangeiras, 
nu' aci trans•porte de institutos j1á creados ein outros paizes. processo 
<trfifiei.al; fiicticiq , tião ao sabo•r do empyrismo, ·mas repellido pelos 
1-é·gisladores oue s presam, mesmo porque não ha nação alguma dq . 
mundo. região geographica n enhuma existe, que possa fornecer, 
\!>él·a id·enüdade d'e• suas condiÇões com a nossa, o modelo ou figu-
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rino que esse empyrismo pudésse transplantar, para por elle vestir · 
o trabalho nacional. 

Nesses termos, tínhamos de estudar o problema no meio bra-
sileiro, a situação do trabalhador e do capital, da industria e do , 
trabalho, nos diversos ramos de actividade, de producção e da ren-
da dahi decorrente, para v-eTificar quaes os principios jurídicos, 
reguladores da materia, applicaveis ao caso, e até onde poderiam 
ser applicados. 

Esses conselhos da prudencia não foram ~squécidos pelos ' mem-
bros da Commissão de Legislação Social. No anno passado, conhe-
ddas que foram as conclusões, relativas á organização do trabalho, 
votadas pela Conferencia da Paz, e como o Brasil, por força da sua 
r~presentação alli e da sua assignatura no Tratado, tinha de pau-
tar a sua acção legislativa pelas suggestões e regras emanadas de tão . · 
:mtoriZada assembiéa e insertas no memoravel documento, eu, ao 
organizar e distribuir aos relatores parciaes as diversas questões ' 
·que con:;tituem o 'problema trabalhista e que por isso mesmo devem 
figurar na reforma em preparo, subordinei essa organização ás 
respectivas conclusões do Tratado de . Versailles. 

O program_i;na, formulado e approvado pela Commissão de Le- . 
gislação Sociàl, teve então ampla divulgação, mas, é tão fugaz, . em 
:issumpto dessa natureza, a memoria dos homens, mesmo quando 
elles são jornalistas consummados, que me viefo na contingencia de, 
para inteiro conhecimento da magnitude e gravidade da reforma · 
que estamos elaborando e para conhecimento pratico dos resultados 
obtidos dos projectos já anf!lysados e votados pela . ·Commissão, sua 
importancia e extensão, reproduzir desta tribuna aquelle pro- · 
gramn•·a. · 

Subordinadas ás 1 •, 2• e 9ª conclusões, cujas materias se. rela-
donam intimamente organizei as segiuntes theses: · 

t • - · "·Pro.tecção legal do trabalho em geral: 
a) Departamento do Trabalho ou Museu Social; 
b) Secretariados, lnqueritos Sociaes; 
e) Inspecção do trabalho; 
d) Direitos e f.\rmas de associações; 
e) Contractos collectivos de trabalho . 
Estas questões foram entregues ao · estudo do Sr. Andrade 

B'ezerra. 
Formulei mais as seguintes questões: 
2ª - "Seguro' sncial" - entregue ao Sr. Nicanor Nascimento. 
3ª - "Hygiene e segurança do trabalho, , Trabalho em · domi.ci- . 

Ho" - confiado ao Sr. Carlos Penafiel. 
Subordinadas ás 3", 4ª e 5ª conclusões, formulei as seguintes ' 

questões·' · 
4' - "Salario rriinimo e suas garantias: Limitação das horas · 

ele trabalho. · Repouso h ebdomadario, - de que é Relator ·o Sr. , 
Maurício de Lacerda " 

5ª - "Trabalho de menores e crianças. Aprendizagem e , ensino 
1Jrofissional. Trabalho de mulheres. Condições, regras e garantias" " 
- confiada ao Sr .. João Pernetta. 

. Ao Sr. José Augusto foi ·distribui d a a these "Direito ~nter.na- ' 
cional Opera rio", decorrente da 8ª conclusão, que manda . qu-e. mna , 
l11i nacional assegure tratamento economico e equitativo a todos os : 
·operados residentes ·I.egalmente no paiz. Coube ao Si: . . Dor:vf!.J , 
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Porto, a questão relativa ao tràbalho dos operarias da União, dos . 
E:,tados · e municipios; e ao Sr. Josino de Araujo, posteriormenle 
subs~ituido · púo Sr. Aug11st0 de Lima, a questão sobre trabalho com-
merciail e tra'balho · agricola. 

Ficaram, assim comprehendidas no plano de reforma todas as 
questões que poclem interessar a actividacle nacional, e o simples 
enunciado dessas theses e questões formuladas, de accôrdo com o 
Tratado de Paz e suas conclusões, bastaria para pôr em evidencia: 
1" a importa11cia magna e complexa da reforma que torna impres-
cindiveis informações e dados de caracter estatistico sobre a si-
taução do trabalho e do capital, no meio brasileiro; 2º, a impossibi-
lidade de conseguir taes dados ·e informações em curto prazo e a 
consequente necessidade de tempo apreciavel para sua obtenção, 
tanto da parte das autoridades estadoaes, como das fecleraes, prin-
cipalmente tendo-se em viiita que o Departamento Nacional do Tra-
balho, instituto destinado justamente a fornecer esses dados e infor-
mações, tem exist~·ncia puramente abstracta nos textos da lei que. o 
creou e que assim se manterá, como pura abstracção, emquanto o 
Poder Exécufivo não tornar possivel a sua execução, regulamentan-
do a lei. · 

Taes factos, taes necessidades forani de.sde logo reconhecidas 
pel0s div,ersos membros da Commissão de Legislação Social, que -
para attendel-as approvou o. requerimento de informações, minu-
cioso e detalhado, formulado pelo Sr. Mauricio de Lacerda na mesma 
reí:mifo em que se fez aquella distribui.ção. Em obediencia ao 
voto da Commissifo, dirigi-me, por te1e1gramma e por officio, tanto 
:::os Ministros de Estado como aos Gov·ernadores e Presidentes d.as 
div.ersas unidades da Federação, transmittiF1do o inteiro teôr desse 
requerimento, communicando a sua approvação, e, solicitando, em 
consequencia desta e . daquelle, informações sopr·e os trabalhos ef-
fectuados na· circumscripção affecta á autoridade administrativa de 
cada um. . . · 

Como para o processo elas informações e · sua prestação . era in-
dispensavel tempo, e para que durante este a Commissão não 
ficasse inactiva, resolveu ella tratar desde logo do estudo e revisão 
da lei sobre accident: s no trabalho. 

·'começo assirn, Sr . . Presidente, a fazer a exposição da marcha 
elos nossos trabalhos. Deixarei de parte, por emquanto, o caso das 
informações, . va1or e merecimento ddlas, a sua influencia no re-
tardamento da nossa incumbencia para indicar, enumerar, expôr, 
a série de pare-ceres, ante-proJectos, relatorios parciaes, que estuda-
mos, discutimos , e. votamos. ' 

A p r atica a que esteve subrnettida nesse periodo de t empo a lei 
sobre accidentes no trabaJ<hoJ poz em evidencia falhas, deficien-
cias, obscuridades e outros d·?f.eitos muito naturaes , em legislação 

, dessa natureza e, feita pela fórrna por que o foi, e corno as repara-
cões em caso de accidente no trabalho constituem uma das fórmas 
.ile segurança do mesmo trabalho, qu2stão essa affecta á compe-
tencia do Sr. Carlos Penafiel, que, em trabalhos anteriores, na 
tribuna da Camara e pela imprensa se havia recommen dado por uma 
e5pecialização no estudo d zssa materia, a Commissão resolveu aar-
lhe o encargo de examinar a lei vigente em confronto com a critic.a 
decorrente ·da sua execução, indicar as modificações exigidas pela 
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pratica, redigir e fundamentar o projecto que substituisse essa lei, 
e que constiiuiria Wn dos titulas da rcfórma. · 

O Sr. Carlos Penafiel, acceito o encargo, dedicou á sua execu-
ção, durante muito tempo, todas as luzes de conhecimento e experi-
cncta conquistados em estudo consciencioso, offerecendo á consi-
deração da Commissão um trabalho detalhado, minucioso, longô, 
com uma fundamentação extrahida dos melhores autores sobre a 
materia, formando um avulso de 139 paginas que, distribuído. com 
antccedencia aos membros da Comrnissao, foi, depois, por elles estu-
dado durante dous mezes, mais ou menos, em que a Commissão. 
realizon duas e tres reuniões por semana, tendo trabalhado por 
vezes, em alguns dias, antes do inicio dos trabalhos parlamentares e 
após as votações. . 

·Concluido o estudo da remodelação do proj>ecto sobre acciden-
tes no trabalho, passou a Commissão a examinar a materia relata-
da pelo Sr. Deputado João Pernetta. · 

'Tomou por. base os arügos do seu projecto geral sobre trabalho 
<las mulheres e menores, e dados fornecidos por outros projectüs 
anterirmente approvados nesta Casa pel0 Sr. Deputado Maurício de 
Lacerda, conseguindo encarar o problema já quanto á mulher, me-
nor e maior no estado de solteira e casada, no periodo da gravidez, 
antes e após o parto, em relação á criança, preoccupando-se com 
os ~nstitutos parallelos das créc'hes e camaras de aleitamento, e bem 
assim _com o analphabetismo, como elemento indispensavel a com-
bater, por occasião da organização do trabalho e aprendizagem em 
relação. aos menores. 

Em seguida estudou ainda, dis·cuth1 e votou as bases offerecidas 
pelo Sr. Deputado Andrade Bezerra, acceitas pela Commissão, não 
só sobre a modificação da lei sobre departamento do trabalho, 
<;reando um boletim de informações, a junta consultiva de trabalhos, 
conselho ele arbitramento e conciliação, como tambem a de insp·2cção 
ele trabalho, direitos de associações e contractos conectivos . 

Por ultimo, já em fins de 1919, estudou e votou até o art. 5º -
o ànte-projecto do Sr. Carlos Penafiel sobre - "Hygiene e Segurança 
do Trabaih.o". 

Não ·basta, para que justiça inteira se faça, enumerar e descre-
ver os trabalhos produzidos pela Commissão de Legislação Social, 
cumprindo assignalar a extensão e merecimento delles, não em res-
peito á vaidade, sentimento de que estão isentos os membros da 
Commissão, mas pela ne.cessidade cJ.e tranquillizar as pessoas e inte-
resses envolvidos na refórma. E na primeira .rE<união que effectuá-· 

mos no corrente anno, eu tive opportunidade de pôr em destaque 
esse merecimento ao tomar em consideração os conselhos e sugges-
tões consignados pela mensagem pI'esídencial de 3 de Maio deste 
ünno, sobre as questões entregues ao estudo da Commissão de Legis-· 
lação Social. . 

Por amor ao methodo, á concisão e á claTeza recorrerei á acta 
flaquella reunião, onde se lê as minhas palavras de então: 

"Nos termos da convocação feita, devemos proseguir na dis-
~ussão e votacão· do relatorio e conclusões que o Sr. Carlos Penafiel 
ripresent~m sobre Hugien.e e Seqz1r.ai1ça do Trabalho. do art. 6° em 
deante, visto esta Commissão já se haver pronunciado sobre os cinco 
anteri0res em. a penultima reunião, de 1919. Não será justo, porém, 
que o façamos sem primeiro tomarmos na devida consideração -



804 

I.lª parte relativa á materia cujo estudo especial nos foi confiado -
a mensagem que o Sr. Presidente da Republica apresentou ao Con-· 
gresso Nãcional a 3 do corrente. 

E' esse um encargo de que nos desobrigamos com legitimo pra-
zer, attendendo não só ao excepcional valor daquelle documento 
pblitico, bem como ao dever pe congregarmos os nossos com os es-
forços do Poc;Ier Executivo para problemas que caracterizam a si-
tuação actual do paiz . 

A mensagem assignala desde logo que " var:ios actos legislativos 
e executivos, praticados de accôrdo com o desenvolvimento e impor-
tancia que noss,as industrias attingiram, comprovam a preoccupa-
ção dos poderes publicas 1w tocante á assistencia devida aos traba:-
lhadores fabris , e manifesta a certeza de que aproveitaremos a pre-
se1lle sessão legislativa pm·a andamento dos pro}ectos que sobre tão 
importante materia te<mos em mão, consag1,ando e desenvolvend-0 os 
principio.~ acceitos pela ConfeneiI1.cia de Washington, de cujas deci-
sões destacou as principaes, concluindo por salientar que essa Con-
ferencia manifes tou o desejo de ·serem taes decisões incertas na legis-
lv.çâo de todas as nações indu;~triaes". 

Occupando-se . de modo particular da ·1egislação patria sobre 
accidentes no trabalho, a rn e·nsagem assignala ainda "que os ensina~ · 
mentas da pratica estão indicando a necessidade de uma revisão im-
mediata no sentido de prqver a certas def icienci~ e introduzir"lhe 
no texto as modificaçõ,e-s exigidas pelas ultimas convenções da Con-
ferencia de Washington, e faz sentir que, além de outros pontos i:t 
estudai· opportzznamente. "talv1ez conviésse substituir pelo capital a 
base da indemnização estab.elecida sob1,e a renda, assegurai' mais effi-
oienteimente o trabalho agrícola, estender o risco profissional ás 
demais industrias excluídas da lei actzial, e, finalmente, prescl'lever 
normas mais explicitas em. rel·ação çw seguro, assumpto esse a cargo 
de uma Commissão Consultiva", institui-da pelo decreto n. 13. 573, 
de 9 de Abril do amw passadio" . . 

Folgamos sinceramente em constatar o inteiro accôrdo de vis-
tas, nesse particular, existente entre as suggestões, conselhos e af-
firmativas da mensagem e os resu)tados conseguidos nos trabalhos 
jâ reulizados pela Commissão que eu tenho a honra de presidir. 

Esta Commissão j.á proce·deu, na r ealid ape, a cuidadosa r evisão 
na lei n . 3. 724, de 1919, visando remediar as faltas aponta·das pela 
pratica e procurando consignar novos dis.positivos que regulem e 
g1rantam os mais importantes aspectos dos accidentes no trabalho, 
realizando para isso oito longas reuniões, consagradas a exame de-
morado e amplo debate das questões. " 

Assim é que lembraremos, por ex emplo; que a Commissão: 
a) r egulou expr essamente não só a questão rela,tiva á causa, e 

concausa da morte, ou da perda da capacidade para o trabalho, , e.cimo 
a referente ás molestias profissionaes ; . 

b) por meio de uma melhor definição do que - para os effeitos 
da lei - seja operaria - estendeu os benefiCios e garantias do risco 
profissional a todas as fórm as da actividade applicada á industria, 
alirangendo expressamente o commercio e instituições annexas, e, 
b<m1 assim, o trabalho agrícola realiz·ado em estabelecimentos, que 
empreguem em seu serviço mais de dez pessoas, substituindo ·por 
i;ssa fórma o criterio restrictivo do emprego de motor inanimado, 
constante da p arte final do art. 3º da lei vigent e; 
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e) supprimiu - no tocante ao valor da indemnização - o li-
mite maximo de "dous contos e quatrocentos mil réis ru1mzaes", e 
tomou por base o salario diario, percebido pela victima até a data 
do · accidente, multiplicando-o, para chegar ao salario annual, por 
~Hi.5, e não mais por 300, modificando, assim os arts. 6º e 16 da ci-
tada lei; 

d) introduzir no projecto novas providencias, uma de caracter 
:uedico-legal, e particularmente com referencia aos casos de a:ggra-
vação ou attenuação do estado da victima; outras, assegurando mais 
dficazmenL a Ímmediata prestação de soccorros a eUa devidos.; 
outras ainda, regulando de maneira mais adequada o logar, a data 
e a fórma de pagamento da indemnização e das diarias devidas ás 
victimas, quer esse pagamento se haja de fazer ás proprias victimas, 
quer aos successores desta em caso de morte; 

e) tambem sup.primiu a dísposição do art. 27, que aos herdei-
ros da victima extrangeira só concedia indemnização quando resi-
dentes em territorio nacional, por occasião do accidente; 

f) reformou sensivelmente a parte processual, visando facilitar 
liquidação mais rapida e segura da indemnização, concedendo isen-
ção do pagamento ·de custas judiciaes ao operario, a quem 
a:>segurou, de modo expresso, assistencia e representação judiciaes 
lambem gratuitas. . 

Em traços largos, são essas as modificações que me occorrem 
t::itar, tratando da revisão na lei sobre accidentes no trabalho. 

Passando-se ás providencias contidas nas decisõ ~ s da Conferen-
cia de Washington, verifica-se tambem - já quanto a um sy.stema 
assecuratorio de fiscalizaçãó efficaz e de um serviço publico de hy-
.<Jiene do trabalho, já quanto ao trabalho da mullier e dos menores, 
já com referencia á situação das crianças e ás medidas reclamadas 
pela gravidez , parto, amamentação e suas consequencias - que esta 
Comrnissão, antes mesmo de prof~ridas em Washington aquellas de-
cisões, já se havia pronunciado com superior elevação, após detido e 
cuidadoso estudo, brilhante e proveitosa discussão, fazendo ·nos pon-
tos principaes obra mais completa. 

1 º) QUANTO AO ESTABELECIMENTO DE UM SYSTEMA DE EFFICAZ FIS-
CALIZAÇÃO Do TRABALHO - o relatorio e conclusões do Sr . Andrade 
Bezerra sobre "Protecção legal do trabalho em gemi", já estudados 
e votados por esta Commissão, comprehendendo, além dos titulos 
sobre "dineito e fórmas de associações e "c.ontracto collectivo de 
trabalho'', um sobre "Departamento do Trabalho". A respeito deste 
ultimo, offereceu o Sr. Andrade Bezerra accrescimos á lei respecti-
Ya e disposições novas criando e r egulando: g) · a "Junta Consultiva 
do Trabalho" ; h) "CoilJ,selhos de conciliação e arbitragem"; i) "Bo-
letim de dados e informações sobr·e o trabalho"; j) a "Inspecção do 
Trabalho", com orgãos e funcções in.dispensaveis á efficacia da fis-
caliu1cão, processada svstematica e r egularmente . 

2°) "QUANTO Á CREAÇÃO DE UM SERVIÇO PUBLICO DE HYGIENE DO 
TRABALHO" - o Sr. Carlos Penafiel que na revisão da lei sobre acci-
, lentes no trabalho já havia incluído uma série de importantes provi-
ciencias de caracter h ygienico apr-esentou, propriamente sobre "hy-
giene e segurança 'do trabalho", um projecto - larga e brilhante-
mente fu n damentado - já em parte examinado e votado por nossa 
Commi ssão, contendo um con.iuncto de medidas de protecção aos 
operarias das diversas industrias, incluídos nestas - de modo ex-
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presso - o trabalho agricola, o commercial em geral e a especfali-
lade bancaria. E, occupando-se de modo particular das prescripçoes 
hygienicas relativas á industria, de ac.côrdo com os ensinamentos 
mais modernos, regulou a materia em quatro titulos especiaes com 
o fim de garantir o operario: k) "contra os agentes physicos de in -
sJ.lubridade na industria''; l) "contra os agentes chimicos na indus-
tria"; m) "contra as substancias toxicas sob varias fórmas'"; n) 
"contra es agentes biologicos na industria". 

3º) "QUANTO Á SITUAÇÃO DA MULHEH OPEHAHIA, DO MENOH, DAS 
<;RIA·NÇAS, ETC . , - cumpre sali ·::ntar o relatorio e projecto formulado 
pelo Sr. João Pernetta, encarando com raro brilhantismo o proble-
'tia operaria, d·e accôrdo com as doutrinas philosophicas que pro-
.fessa, e a série de emendas offerecidas pelo Sr . Maurício de Lac·:: rda, 
em cujo estudo tiveram mais directa e mais copiosa collaboração 
todos os outros membros desta Commissão, que logrou fazer obra 
ob :-decendo o .nosso ponto de vista nacional, is lo é, de accôrdo 
com \l.S necessidades do n0sso meio, de no,ssa raça, do estado actual 
·das noss·as · industrias, respeitando e consagrando os fructos da ob-
servação e da experiencia, colhidos e fornecidos pelos nossos "Con-
gressos da Criança". · 

H,a, portanto, entre a orientação que resalta da mensagem do , 
Sr. P r esidente P.a Republica, IJ.OS pontos assignaJ.ados, e a que inspi-
·rou e guiou os nossos trabalh.os, íntei'ra harmonia, facto que consti-
tue justo motivo para nos regosijarmos. 

Em 1919, na reunião de encerramento, depois de fa•ier em lar-
gos traços o r esumo dos nossos trabalhos, declarei que os resultados 
obtidos, os relatorios, pareceres e projectos apresentados, ·bem como 
os debates havidos no seio desta Commissão, recommenclavam o pa-
lriotismo e a alta competencia ele meus companheiros, e - quer 
pela sua fórma, quer pelo sentimento juridico e espirito .liberal que 
os inspirou - podiam soffr.2r confronto com trabalhos identicos 
já realiza dos nos paizes mais adeantados . 

. Meditando aUentamente sobre todos esses problemas e provi-
dencias, estudos e decisões, durante as férias parlamentares, só en-
Gontrei razões que jusüficam e fortalecem esse meu .iuizo , " 

Os trabalhos posterio·rmente executados pela Commissão con-
firmam e soJidificam ess~ juiz.o - E - posto em destaque o mereci-
men10 de nossa obra, isto é, da obra de riteus companheiros da 
Commissão de L~gislação Social. . . 

O SR. NrcANOH NASCIMENTO - V. Ex .. diz bem, "da nossa obra", 
porque sem a direcção que V . Ex. tem dado aos nossos trabalhos, 
não teriamas conseguido os resultados a que chegámos. 

O SH. JosÉ LoBo - Muito obrigado a V. Ex. 
Proseguiremos na exposição relativa ao anno de 1920. 
Reencetamos e completamos, em successivas r euniões. a discus-

são e votação elo proj ecto do Sr. Carlos Penafiel, sobre "Hygiene e 
seguranç;a no trabalho", materia inteiramente nova para nós, e cuja 
importancia póde . ser avaliada pela e'Pigraphe dos quatro primeiros 
titulos, nos termos do seguinte: , 

"Art. 3.º Além das condições sobre a idade de admissão · nos 
Hlabelecimentos, a duração das horas e dias de trabalho, medidas ' 
hygienicas, estas prescriptas em outras disposições ' de lei, a presente 
tem por fim garan tir os op erarios : 
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1 ', contra os ageBtes physicos de insalubridade na indus-
tria; 

2º 3º, 
4o' 

tria."' 

contra os agentes chimicos na industria; 
contra as substancias toxicas sob varias fórmas; 
contra os agentes biologicos de insalubridade na indl!ls-

Na ·ultima das remliões destinadas á votação do ante-projecto 
'·Hygi ene e segurança do trabalho", o Sr. Nicanor Nascimento, Re-
>ator da questão "Seguro So\:ial'', tomou a palavra para uma con-
!:>ulta e suggestões preliminares, qu e reputava inclispensaveis á con-
clusão ele seu ante-projecto, e continuando, disse " já haver estudado 
a qu estão do seguro social, que apresentava dous aspectos clisc tinctos. 
Deveria encaral-a sob um ponto de vis ta organico, de reconstituição 
do seguro, creando o Instituto Nacional de Seguro, ou simplesmente 

·p elo aspecto restricto elo seguro operario, nas cinco fórmulas clas-
sicas, - velhic e, invalidez, molesti a_, accidente e morte? 

Proseguinclo, affirma que ~ a seu '!''er - o seguro · não deVte só 
ser de prevideneia operaria e, sim, _de previdencia geral. Entretan-
10, o estado desse ultimo era lastimavel, como passava a demonstrar, 
citan do alguns exemplos, mesmo n as grandes sociedades de seguros, 
que não eram devidamente fiscalizadas. Por estes se poderia •ter 
uma noção do que eram as companhias dessa natureza . As ta-
bcllas de seguros, hoje em vigor, correspondem á situação social, 
financeira e de h ygiene de ha vinte ·e tantos annos. 

A Inspectoria, continúa o Sr. Nicanor Nascimento, não a·s póde 
alterar. O Instituto Nacional do Seguro viria, por outro lado, 
exonerar o orçamento de grandes cl espezas, pois todas as aposent~- · 
rlorias podem ser neHe contempladas, dando-se uma tabella para 
dl::i:1> dentro dos estudos universa ?S elo seguro. Assim, tambem po-
deriam ser contemplad as as reformas dos officiaes que tarrnbem não 
são ·incondicionadas pela Constituição. J 

Collocada a questão nesse ponto de vista; •- perguntava se cl évia 
encaral-o por esse prisma amplo, vasto, geral, que integ1<asse o Insti-
luto, empr·estand-o-lhe todos os effeitos socia1es, 1"0ll só pÉllo lado re-
s1r. icto do seguro operaria . " 

As bases e os alvitres apresentados pelo Sr. Nicanor Nascimento, 
nessa reunião, foram estudados e dis cutiflos por todos os membros 
da Commiss._ão a ella presentes, e nomea damente, pelos Srs. Mauri-
cio de Lacerda, Andrade Bezerra, José Augusto, João Pernetta, Car-
los Penafiel e pelo orador. 

Deante das divergencias que surgiram, intervindo no debate, 
para encamínhal-o, como Presidente_, p.onderei ·que el)as eram mais 
;; pparentes que r eaes, pois não affcwtavam a substancia das medi-
;(tas, e aue se poderia tudo conciliar_, mediante um outro alvitre : -
O Sr. Nicanor Nascimento fal'á Pm s;eu relatorio uma exposi.ção 
ampla e fundamentada sobre 0 seguro Pn:t geral, n ella consil:mando a 
erí·tica e as suggestões que apontou em largos traço c;. estudará · em 
-&eguida, e de modo especial. o seguro op 2rarío. r er1i1:1ii1clo o . ante-
iJrojrcto, a respeito des te ultimo . Impresso e di:strihuido em avulso 
esse tr.abalho, ·com0 tem sido feito com os anterior -e s, será ouvido 
a· r espeito o GovePno, emquanto os membros da Commíssão o es· 
ludam. 

Esse alvi.rtre merecPu a aoprov::ição da C:ornmissão. e em conse-
·€1.U·rncia della, decorrido algum tempo, o S:r. Nicanor Nascimento 
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pediu fósse convocada reunião, para leitura ·do seu parecer, exposi-
ção e anti-projecto. . 

Já estava convocada. tal reunião quando fui procurado pelo 
Sr. Nabuco de Gouvêa que, dizendo ter formulado um projecto 
abrangendo o seguro operar.ia, e o seguro de Estado, de real in-
teresse, moldado pelas instituições da Republica do Uruguay e 
·baseado em dados impor1antissimos, que constituiriam verdadeiros. 
subsidias para a solução do problema entre nós, pediu adiamento· 
tla reunião, afim de apresentai-o, sendo em seguida encaminhado· 
à. Commissão, para o indispensavel parecer. Tendo com isso con-
'cordado o respectivo Relator, foi satisfeito o pedido do Sr. Nabuco 
ll.e Gouvêa e, entregue o projecto ao Sr. Nicanor Nascimento, apre-
sentou este, e a Camara approvou, um requerimento de informação 
indispensavel ao estudo d e•sse novo aspecto da questão, informações 
que até esta dafa ainda não foram fornecidas pelo Ministerio da 
Fazenda. 

Vê a Camara que, ainda mesmo no que diz com a questão do 
Seguro Social, não proce.de qualquer censura á Coinmissão, e menos 
ainda, ao Relator, porque S. Ex., em tempo habil e opportuno, 
offereceu á consideração da Commissão o resultado de seus es-
tudos; formulou seu relataria e ante-projecto, que ainda não foi . 
discuti d-o e votado por motivo independente da vontade de S. Ex. e 
da Commissão. 

A questão entregue ao estudo e r elataria do Sr . Dorval Porto, 
tambem foi devidamente examinada e sobre ella foi ouvida a Com-
missão. S. Ex. aguarda informações, aliás, pedidas, directamente 
ao Sr. Presidente da Republica, indispensaveis á solução deJ.la . 

O Sr. Augusto de Lima apresentou parecer e ante-projecto so-
bre Protecção ao trabalho commercia l , já devidamente discutido e 
·votado pela Commissão em duas .longas reuniões. 

·O Sr. José Augusto já tem conclui do seu relataria sobre a these 
"Direito Internacional Operaria'', cuja solução depende, entretanto, 
r!e pronunciamentos internacionaes, porque a formação desse di-
reito ou dessa modalidade do direito não depende exclusivamente 
da soberania de cada Estado, mas do conjuncto de vontades so-
ber:mas, reunidas em congresso, como foi previsto no Tratado 
de Paz. 

Resta agora, Sr. Presidente, considerar apenas a ·these entregue 
á alta competencia e dedicação do Sr . Maurício de Lacerda - "Dia 
'le oito horas - Semana de 48 horas - · Repouso hebdomadario 
Salario mihimo e suas garantias." 

Envolve tdla qu 2stões substancialmente lig-adas pela mais es-
treita dependencia, pois a limitação das hóras de trabalho sem o 
estabelecimento de um mínimo para o salario, importaria em pura 
abstracção doutrinaria, destituída de effeitos praticas. 

Seu l)sp ecto doutrinaria não of.ferece difficuldad e, pois que -
o dia de oito horas e a semana de 48 horas, com o consequente · re-
pouso · hebdomadario constituem hoje conquista pacificamente as-
~entada entre as nações da Europa e da America, que tomaram ·par-
te na Conferencia da Paz, e já foi na generalidade das industrias, 
ar.ceita espontaneamente, mesmo no Brasil. E' de assignalàr, além 
disso, que a Commissão de Legislação Social j.á a reconheceu e pro-
clamou em principio, havendo tambem, por occasião de resolver o 
-caso relativo ao trabalho commercial, consagrado· o regímen remu-
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'netario mixt(), mediante um salario fixo e moderada participação 
nos lucros. 

Nenhuma questão, porém, dep 211de tanto de informações e da-
dos estatísticos como a do salario mínimo, tendo-se em vista não 
só a extensão territorial do Brasil, e a diversidade ele zonas indus-
triaes, de regímen e m ethodo, intensidad e de proclucção, etc., como 
os principio·s que ele accôrdo com as conclusões elo Tratado de Paz 

. devem reger a materia. · 
Basta raciocinar um pouco sobre o caso para que a verdade do 

asserto se transforme em evidencia. Elle deve ser resolvido appli-
' c:anclo-se ao meio brasileiro aquelles . princípios regllladores do 
8alario. . 

A Conferencia da Paz estabeleceu os dous factores capitaes para 
' fixação elo sala rio nas cl uas seguintes conclusões: 1) O trabalho não 

deve ser considerado simplesmente como mercadoria ou artig'o d'e 
'commercio. II) Pa.gamento ao operaria de salario que lhe assegure 
um conveniente nivel de vida de accôrdo com o tempo e. com o seu 
paiz. 

, · 'com o primeiro princ1p10 ou regra - consagrou a dignidade 
do trabalho, e ao mesmo tempo o libertou do preceito estreito, ex-

.clusivo e .premente, oriundo da offerta e da procura. E, completan-
do esse criterio de .alta justiça humana, no segundo acerescentou 
que a remuneração devid;l pelo trabalho do operario não deve 
constituir mero preço, mas consistir em alguma cousa qu·e lhe as-
segure a vida, segundo nivel conveniente, de accôrdo com o tempo 
e o Jogar em que a activid a'de operaria se ex·ercita. 

Nesses termos - o custo da vida, estabelecido para esta, nível 
conveniente - não um nível qualquer, - entra como factor pri!pon-
derante para fixação ·do salario mínimo. 

São indispensaveis, pois informações não sómente da situação 
das industrias, capital nellas empregado, intensidade de producÇão 
·e.renda liquida desta, mas tambem á~en:a do custo da vida, e dos 
diversos geradores · daquelle nivel conveniente. 
. . Todos esses .dados só uma estatistica regular póde fornecer, e 
até agora, só foram forneci•dos á Commissão em uma proporção e 
com deficiencias desoladoras, das quaes aprnas se livram as infor-
mações prestadas pelo DepartarrbGnio do Trabalho de S. Paulo. 

_Essa lamentavel situação impressionou por tal fórma o Sr. Mau-
riç:io de Lacerda, que S. Ex. se prop-oz a redigir o ante-projecto, 
servindo-s e dos res-µltad os adquiridos ,em inquerito pessoal, e dO's 
que constam ·dos quadros e infor mações daqueHe Departwnento de 
S. Paulo. · 

Razões d.e ord em política. porem, e ele alta procedencia levaram-
;ne a aconselhar qui! não o fizesse, que insistisse pelas informações, 
emquanto o limite do tempo o permittisse. porquanto não só o seu 
trabalho, pela natureza das questões. que 1he tinham sido confiadas, 
devia constituir o remate da obra emprehrnclida, como tambem só 
rlepois de esgot:i.do o . prazo para informações, teriam os autoridade 

' perante a opinião publica para legislar sem os subsidias estatísticos 
-~·eclamados. 

S. Ex. , com as informações qrie post oriormente lhe chegaram, 
e .com os resultados de multiplos inqueri tos .. redigiu . o ante-projecto, 
e resp,ectivo parecer, que serão lidos em reunião de 7 do corrente. · 
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Ainda a esse membro da Commissão não se póde fazer a mínima 
eensura. 

A exposição minuciosa que, com toda a fra11qu : za e lealdade 
venho de fazer, sobre a marcha e os resultados dos trabalhos rla 
Commissão de Legislação Social, demonstram com irrecusavel evi-
dencia: a) que todas as questões constitutivas do problema traba-

. füista, e qlie por isso dev.em figurar na refórma em elaboração, já 
foram devidamente estudados; b) que a grande maioria dellas já 
teve os seus respectivos ante-proj ectos discutidos e votados; e) que 
ruesmo as quatro unicas, cujos projectos ainda não foram apres·: nta-
dos, já foram devidamen.te estudadas pela Commissão, que indicou 
as bases para os respectivos ante-projectos; d) que estes serão den-
tro d e alguns dias votados p ela Commissão, de modo a concluirmos 
e enviarmos ao plenario a refórma ainda com tempo de ser discutida 
e votada na presente sessão legislativa . 

Peço mil perdões a V. Ex., Sr. Presidente, e á Camara, pelo 
precioso e longo tempo que lhes V1enho tomando. Eu nã0 podia pro-
ceder de outra fórma. Um elevado e imperioso d ever exigia que eu 
fizesse a exposição que venho de terminar, não simplesmente como 
acto d·e cortezia ou movimento de justiça reparadora, mas sobretudo 
como obra de prophylaxia social. . 

Censuras como a que foi formulada pelo Correio da Manhã, em 
que se allude á possibilid ade do Legislativo não ultim ar a reforma 
da legislação sobre o trabalho, têm uma . damnosa rep·ercussão nos 
meios e centros de patrões e operarias. 

O SR . MAURICIO DE LACERDA - Apoiado. Vão de encontro á es-
pectativa. 

O S!'l. Jo~É Louo -:-- . Os patrões reaccionarios, augmentam as 
sua~ res1sten~ias ·e os trbws fogem ás c011cessões já feitas . Os ope-
rarias, que nao possuem gmnde energia, desan imam e se submettem; 
os extremados seguem as inspirações elo clesesp1ero, e os agitadores 
que sonham com a destruição das instituições vigentes encontram 
meio propicio para a sua propaganda . E por fim, no melhor das 
hypotheses é o trabalho nacional, a sua producção, fonte de sua 
dqueza, esteio da nossa inclepen dencia, que soffrerá. Não me era 
dado por todos esses fundam entos acceitar, pelo silencio, para a 
Commissão que eu tenho a honra ele presidir, as responsabilidades 
decorrentes daquella censura. 

Asseguro a V. Ex., Sr. Presidente, e á Camara, que os Depu-
tados que esta me deu · por companheiros na Commissão de Legis-
lação Social, continuam dignos da sua e ela confiança da Nação, 
que elles r ep r esentam altiva e nroveitosament e, cujos interesses de-
fendem com a maxima .galhardia, · identific.àndo-se com elles me-
diante acção patriotica, esclarecida e efficiente. (Muito bem; mzzito 
bem. O orador é uivamente felicitado pelos seus collegas.) 

SESSÃO DE 19 DE OUTUBRO 

O Sr. A.nidrade Bezerra, estudando a orientação ultimamente 
;;idoptada nos principaes paizes in dustriaes. de approximação en-
tre patrões e operarias, pelos conselhos de fabrica, salientou que em 
uma democracia, como a nossa, onde não ha distincção· de classes, 
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·O problema é extremamente facilitado. Se é aspiração de todos os 
:.:eformislas sociaes o regímen de participação nos lucros, a esse 
.r egimen deve preceder a pratica dos conselhos d.e fabri cas, interes-
sando os trabalhadores da direcção technica e economica de cada 
industria. 

A Hussia foi o primeiro paiz a dar o exemplo . A lei de 14 de 
Novembro de 1917 creou um conselho em cada fabrica, dando-lhe 
tão amplas attribuiçõ os, que absorvia a autoridade do patrão. A 20 
de Junho de 1918 era decretada a nacion alização de todas as in-
dustrias. 

Na Austria e na Allernanha leis do corrente anno creararn con-
selhos em toda a fabrica de mais de vinte operaria s . Ess es conselhos 
firmam contractos collectivos de trabalho e resolvem sobre salarios, 
horas e condições geraes de serviço . 

Na Inglaterra a celebre commissão presir'lida por Whítcley, or-
ganizou um plano de conselhos de fabrica, conselhos districtaes, e 
conselhos nacionaes para cada industria. Mais de quatro milhões ' 
d~ trabalhadores inglezes j1á estão r epresentados n ·:ssas prganizai-
ções. 

Na Italia são recentes os acontecimentos que déram entrada aos 
trabalhadores nos conselhos d e direcção de fabricas, nas prin cipaes 
·industrias. 

Na America do Norte largamente se espalhou a pratica dessa.s 
institiu:;ões. Em Janeiro do anuo corrente a Conferencia Industri al 
Americana, rern1ida pela iniciativa do Presidente Wilson, approvou 
a execnção desse plano, proponcl·o ai nda para completal-o, a cr ia-
ção de commissões permanent es regionaes e de uma cornrnissã0 na -
cional, complet::i el e representantes dos patrões e op erarios, para 
solução de .cliverge n ria~, qne não pudessem s ·~ r resolvidas p elos co n-
selhos de fabrica. A solução dada por aquellas comrnissões t•~ria 
os cffe itos de um c-onlral'Lo collectivo, quando tomadas por mrnnimi-
clade. Em cas•> contnirio, a Commissão se cot.verteria em Comm1s-
são de inquerito, ve~;quiz<1n.:!u mí:1uciosamente as causas lLl cliver-
gencia e dando ampla puh!icici;ide ás suas condusões, para informa-
ções ao publico de que lado eslava a justiça . 

A Conferencia Ind!!strial americana examinou cada 'Uina das 
principaes questões operarias, horas ele trabalho, salario minimo, 
c·onlracto collectivo ele trabalho, trabalho de menores e mulheres, 
participação nos lucros, casas o·perarias, carestia da vida, falta in-
voluo tar.i.a ele trabalho e camar.'.\ de comp:nsação da mão de obra. 
Examina o orador as principaes conclusões sobrf' cada um desses 
problema s, mostrando a largueza de vista com que são todos encara-
dos. E em umá perfeita união ele vistas, os leaders da industria e 
do operar ia.do .americano, homens uns el e immensa fortuna, outros 
de grande exp•eiriencia pratica, todos autoridades reconhecidas na-
qr ellas questões, reconhecem a relativa facilidade ele encontrar so-
luções justas e racionaes a cada um desses problemas . Exemplo 
digno de ser imitado é o que nos dá a grande clemocrar.ia ameri·::ana 
~ que nos tr az a certeza de que na r =novação social, elaborada nes-
tes tempos agitados, a força constructora está na sympathia, e reci-
proca comprehensão de deveres, d·a parte dos patrões e operarios, 
r não nas discordias e lutas que separam cada vez mais esses elernen-
t')s, criando situação cada vez mais a.sp·era e difficil. Oue o legis-
lJcl or brasileiro se inspire nesses exemplos liberaes, comprehenden-
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do que no dominio das reformas sociaes é inutil appellar para insti-
tuições e épo<tas do passado, que são, como as bellas illusões da mcr 
cidade, tanto mais queridas quando o temp.o j-á lhes apagou os de-
feitos, mas que, apezar disso, não voltam mais á realidade . As ne-
cessidades novas devem correspond er instituições renovadas . Em 
todas ellas, porém, quaesquer que sejam os detalhes, devem perma-
necer intactos os eternos fundam·entos da justiça e amor fraterno~ 
laço permanente de união entre . os homens. (Muito bem ; muito. 
bem . ) 

SES.SÃO DE 17 DE NOVEMBRO (1920) 

O S•r. J•csé LQibo - Sr. Presidente, o digno Deputado pelo 
Districto Federal, meu illustre companheiro na Commissão de L e-
gislação Social, Sr. Nicanor Nascimento, r equereu que o projecto 
n. 9, de 1920, d·e aut'oria do Sr. Paulo fie Frontin, regulando a si-
tuaçãü dos operarios, .diaristas e mensalistas da União', fôss.e dado 
a dehate independentemente de .parecer daquella Commissão . 

Em apoio de seu requerimento, S. Ex . . adduziu longas conside-· 
rações, tendentes, um as, a .demonstrar .que· o referido projecto não 
tinha tido, de .qualquer das Commissões a aue 1estava affecto, o seu 
estudo e parecer dentro do ·prazo regimental. 

Em seguida, procurando ligar essa materia aos successos do 
Lloyd, occupou gr ande parte da hora do expedi.~ nte, em um discurso 
vibrante, de apaixonada e injusta opposição ao Sr. Presidente da 
Republica. 

E' bem de ver que só do primeiro asQecto desse· discurso, o r·e-
ferente á acção da Com.missão de Legislação Social, posso fallat. 
Posso e devo, ou melhor, sou forçado a delle me occupar, não só 
para d.esfazer alguns equívocos ·em imateria de facto, como para mi-
nistrnr á Camara ·dos Deputados esclarecimentos que a habi.litem a 
decidir com inteiro conhecimento de causa, ·se o alludido projedo· 
deve ou não vir á discussão sem o respectivo parec.e r. 

Começarei, Sr. Presidente, abordando os pontos de .confusão e 
engano do nobre r epresentante do Districto .F,ederal. 

Não me entendi pessoalmente com o Sr. iPresidente da RelJli-
blica a respeito do caso aue interessa ao opera.ri a do da União. 
Distribuído elle, por occasião da divisão do trabalho . no seio da 
Commissão, ao Sr. Dorval Porto, este, de aiccôrdo com.migo, e após 
a posse do Sr. Presidente da Republica, conferenciou com S. Ex., 
dando-lhe .conhecimrnto não só dos termos da cmestão que lhe fôra 
distribuida, como do pro.iecto n. 515 A, de 1918, votado pelo Sena-
do e envia.d.o ·á Camara no fim ·rla sessão desse anno . . concluindo por 
pedir, não só as ihformPções de facto aue o estudo dessa materia 
reclamava, como a opin ião do Gov.erno Federal sobre as medidas e 
providencias consigna das, tanto nesse ·como em •anteriores, e que 
deveriam servir de base ao estudo da reforma sobre organização do 
trab'1lho. na parte relativ!l aos op.~ rarios da União. 

Posteriormente, '.iá no deeurso do .corrente anno, como eu no-
tassr aue as classes interessadas na passagem do pro.iecto n. 515 A, 
de 191 S, se agitavam de novo .~ reencetavam a ·Campanha de justa 
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propaganda em fa,vor das suas reivindicações, e, como o illustre 
chefe e representante da política do Districto Federal, Sr. Paulo .de 
Frontin, houvess,~ consignado, em um novo projecto de lei, as pro-
videncias e medidas reclamadas •pelos operarios da União, e ainda, 
·como tivesse tido conhecimento de que esses op.erarios iam solici-
tar ·O apoio do Sr. Presidente da Hepublica, dei-me pressa, de ac-
côrdo com o Relator parcial, Sr. Dorval Porto, e com o Relator 
geral, Sr. Andrade Bezerra, em estudar detidamente o caso e redi-
gir a respeito um relatorio '5obre o estado da questão a esse tempo, e 
sobre os antecedentes della, de accôrdo com .os projectos ante-
riormente apresenta.dos na ·camara e no Senado, e com os dispositi-
vos constantes de regulamentos, · expedi dos pelo proj:Jrio Poder Exe-
cutivo Federal, sobre o trabalho de seus operarios. 

Tinha com isso em vista fornecer ao Sr. Presidente da Repu-
blica) informações detalhadas e seguras, que o habilitassem a ouvir. 
os operarios da União, com exacto 1cdnhecimento sobre tão interes-
sante materia. 

Esse relatorio, 14 paginas escriptas á machina, acompanhado 
dos projectos n. 9, de 1920, e n. 515 A, de 1918, do brilhante pare-
cer -O.o -Sr . Andrade Bezerra sobre este ultimo, e elas · representações 
e mensagens dirigidas pelos interessados ·á Commissão de Legisla-
ção Social, foi entregue ao Sr. Presidente da Republica pelo Sr. 
Carlos de Carnpos, illustre leader ,da maioria. 

Decorrido tempo apreciavel, o Sr. Presidente da Republi.ca de-
volveu ao Si·. Carlos de Campos os projectos, o parecer, mensagens 
e documentos, co.nservando apenas, para estudo e ulterior delibera-
ção, o relatorio . · 

Como vê V. Ex., Sr. Presidente, não me .entendi directa e 
pessoalmente com o Sr. Presid,ente da Republica; eu o fiz por inter-
medio do Relator parciaJl, Sr. Dorval Porto, e, mais tarde, quando 
entendi que uma providencia era reclamada no momento, por intcr-
.medio do nosso digno leader. 

Quando interp ellado sobre o andamento do projecto n. 9, de · 
1920, pelos operarios directamente ou por intermedio dos Deputados 
Srs. Nicanor Nascimento e Maurício de La.cerda, respondi sempre: · 
a solução desse caso está dep.endendo de informação do Governo, 
não só ácerca da organização dos quadros de que co,gitam os proje-
ctos de 1'91 O, 1918 e 1920, como dos respectivos ordenados, e do 
quantum das despezas, e, bem assim, da concessão do predicamento 
de funccionarios publicos, consagra.do em favor dos ,operarios da 
União . 
· Cumpria-me assignalar drcumstanciadamente' esses facto·s para 

n:fo parecer que fundava minhas informações no resultado de · 
confereneias, que, aHás, não tiv·e com o Sr. Presidente da R~publica, 
a proposito do nrojecto ri. 9, de 1920 . Entretanto os factos as-
signalados não' são por isso menos verdadeiros, pois que me foram · 
transmittidos pelos dignos Deputados, a que me refiro, STs. Dorval 
Porto e Carlos de Campos. 

Desf.eita a confusão a·pontada.. occupar-me-hei de outro ponto 
ria argumentação do autor do requerimento n. 73, que reclama re-
ctificacão. · 

Allegou-se que sobre ·a materia do citado projecto n. 9, as duas . 
~asas do Congresso ~á se pronunciaram de modo favoravel. Ainda 
uesse particular ha equivoco . 
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Existem .differenças p rofundas, em pontos substanciaes, entre 
es projectos - n. 88, de 1910, j·á votado pela Camara, n . 515 A, de 
19í8, já votado pelo. Senado, e n. 9, apr.2sentado este anno á Cam;:\ra, 
µt'io nobre De.19urtado Sr. ·PauJo de Frontin. 

Para prnv.a disso basta recorda·r que o primeiro daquelles pro-
jectos, além de determinar a organização elos quadros permanentes 
dos op.erarios e jornaleiros de todas as officinas e repartições da 
União, extinguia pura e simplesmente a distincção entre operario e 
funccion ario, sujeitando taes operarios á 12gislação relativa ·aos 
func'cionarios publicos. O projecto n. 9, entretanto, extingue tam-
hem ·aquella distincção, mas regula por fórma muito .differente a 
organização elos quadros, estende suas providencias aos operario:-; do 
Lloyd Brasileiro, .das Caixas Economicas Federaes, das Estradas de 
Ferro, sob administração do Governo Federal, e até a operarios que 
exercitar.em sua actividade em obras. ·cuja execução seja confiada 
p elo Governo Federal a particulares, me(j.iante emp.L'eitada ou tarefa. 
E ·fin almente o projecto n. 515 A, de .1918, votado pelo Senado e 
r.Bmettido á Camara, extingue aquella distincção, de modo limitado 
e r estricto, como se verá opportunamente, quando fizer o resumo 
de suas disposições. 

Nesses termos, Sr. Presidente, o voto .da Camara e o voto do · 
Senado não convergiram sobr.e projectos identicos, mas sobre dis-
positivos qu e regulavam materias identicas ·por fórma differente. 

Rectifi e ado m ais esse ponto, pedirei . licença para constatar, a 
guisa de commentario de r eal importancia, quB o prnje.cto n. 88;· de 
191 O, de iniciativa elo Sr . Barbosa Lima, o .de n. 515 A, originaria 
tlo Senado, e o n . 9, ·apresentado á Camara este anno, fazem ques-
tão, substancial, da organização dos quadros, organização dependente 
de informações e dados positivos que só o Poder Executivo póde 
prestar . 

A' vista .disso, a Commissão de Legislação ·Social estudou, dis-
eutiL1 e votou as materias que não exigiam informações governamen- . 
1aes, esperan do, quanto aos operarias da União e quanto ás ·theses 
entregues ao estudo dos .Srs. Maurício de Lacerda e Nicauor Nasci-
mento, pelas informações solicita,das p ela iCommissão de Legislação 
Social, directam ente e por intermedio da: Mesa da Camara, r epetidas 
·vezes, com insistencia . 

Nessas condiçõ·: s, mesmo tomando por base os projectos j~ 
;ro tados, um p ela ICamara e outro pelo Senado, não era possível a 
Commissão estudar o caso dos op erarios da União, ernittir parecer 
e offerecer outro proiecto sem os el.~mentos indispensaveis á orga-
nizaçã0 dos quadros, fixação elos ordenados, determinação da verba 
n ecessaria. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Se fôrrnos esperar, não legislare-
mos nunca. A prova é que agora mesmo, sobre identico assumpto, o 
S:r. Epitacio Pessoa deixou de reconhecer como funccionarios os 
einpr.egados da Estrada de Ferro Deste de Minas. 

O SR . ,JosÉ LoBo - Estavamas na dependencia dessas infor· 
mações .. . 

O aparte do meu nobre amigo e companheiro de Commissão 
offerece opportunidade para lembrar que haviamas ·combinado, os 
Srs . Nicanor Nascimento; Mauricio de Lacerda, Dorval Porto e eu, 
esperar por essas informações, durante o tempo que fôsse possiv.el, · 
e redigir par ecer, quando esg.otado esse limite, para que pudéssemos 
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dizer á Gamara: "Aqui está o nosso trabalho, o resultado de nosso 
estudo, incompleto - talvez, sem indicações positivas e seguras a 
, esr.ieito dos quadros, fixação das horas de trabalho, salarios, etc. 
Mas por taes .defeitos não pocl2mos responder, uma vez que os go-
vernos da União e de muitos Estados deixaram de nos fornecer in-
formações indispensaveis, solicitadas com insistencia .. 

Esse limite de tempo já foi transposto, conforme aliás commu-
niq112i ao nobre Deputado pelo Districto Federal, por telegramma, 
em ·que pedia designasse dia - •para leitura á Commissão - do pa-
recer e ante-projecto sobre seguro operario. 

Retomando o fio das considerações que vinha , fazendo ant·~s do 
.:tparte assim Tespondido, direi que nã0 procede 9 principal argu-
mento desenvolvido a favor do requerimento n. 73, com base nos 
dispositiv0s regim.mtaes, fixando prazos para apresentação de pa-
receres . 

Cumpre não esquecer que a Gamara, em sua alta sabedoria e 
a requerimento dos nobres · Deputados Srs. Nicanor Nascimento e 
Alb.erto Sarmento, resolveu crear, a 18 de Novembro de 1918, uma 
commissão especial, que foi denominada - Commissão de Legisla-
ção Social, encarregada de estudar e projectar a reforma da nossa 
legislação so]Jre trabalho, 1E estando em fun cções, distribmu, no 
inicio dos trabalhos parlamentar.2s, em 191'9, a diversos relatores 
parciaes as materias que deveriam figura·r na reforma, e, nessas con-
dições, projectos parciaes, que sobre taes materias iam sendo apre-
sentados á Cainara, natural ,e logicamente; ei'am submettidos ao 
estudo da Commissão ele Legislação S0cial, evitando-se assim que 
sobre as mesmas questões se 1pronunciassem simultaneame.nte com-
missões differentes, e tam'bem que não se operasse a desarticulação 
ou fraccionamento da mesma reforma'. 

Esta, pela complexidade ele sua natureza e pelo systema a que 
eleve ob edec.er, como a reforma tributaria, da contabilidade publica, 
do regímen das 111inas e outras ·semelhantes, não está e nem póde 
estar sujeita aos dis·positivos regimentaes r.~ guladores de prazos, 
estatuidos para os projectos communs. 

Se vingasse e.sse argumento do nobre Deputado pelo Distdcto 
Federal, as t:o.mmissões esp.2 ciaes, encarregadas de reformas de vul-
lo ou mesmo de codificâções, não poderiam, com methodo e sys-
tema, concluir sua obra, cl.esde que, por meio de projectos parciaes. 
ben.~ ficiando dete11minadas classes, e com fundamento nos pra.:i;os 
regünentaes, fôsse dado subtrahir do organismo integral da. refor.ma 
r1ualauer de suas partes. 

Ora, a materia constante do cit:ldo projecto n: 9, ele 192-0, consti-
tuc parte integrante ela reforma da legislação sobre trabalho, e .tem 
a sua sorte intima e indissoluvelmente ligada á sorte desta ultima, 
escapando ás regras regirnentaes sobre prazos para parec.e r. E 
assim sendo, Sr. Presidente, nenhuma violação do Regiment;> ha 
!1a especie, que autorize a discussão ,e votação do projecto n. 9, em 
~cparado, sem parecer da ·Commissão a que tfoi remettido. 

A despeito, porém, de tão logica e legal conclusão, como os 
opcrarios, visados por ess.e projecto, •se batiam ardorosamente e por 
meio ele uma propaganda continua e incessante, pela immediata 
discussão e votação delle, e porque algumas fias suas reivindicações 
aip·resentavam aspectos profundamente sympathicos pela jtistiça que 
fü1cerravam, resolvj estudar detida e cuidadosamente esse caso, de 
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modo a responder com segurança ás interrogações qm; o meu pro-
prio espirito fazia. 

Será justo destacar da reforma geral a parte constante do pro-
jccto n. 9? Essa operação não occasionará obstaculo ou prejuizo ao 
successo daquella reforma? · 

Os resultados fornecidos por esse estudo justificaram respostas 
negativas ás duas interrogações. . . · 

O SB.. NICANOR NASCIMENTO - V. Ex. não encontra em nenhu-
ma legislação do mundo, os empregados publicos incluidos na legis- , 

,lação particular. , r '· o Sn. JosÉ LOBO ·- Perdão; V. Ex.' com semelhante proposição 
absoluta, incorre em dupla •confusão, pois que não só não se trata 
de le·gislação particular, mas de uma ·refórma abrangendo todos os 
operarios, quer tenham por · patrão o Estado, quer qualquer pessoa 
privada, co~o tambem porque della estão excluídos os funccio-
riarios. 

O Sn. NICANOR NASCIMENTO ---:- Disse "empregados publicos". 
O S1.1. Jos1t . Lono - Empregados ou funccionarios publicos. 
O SR. NICANOR iNASCIMENTo - São cousas differentes. 
O Sn. JosÉ LoBo - Essa ultima distincção nenhuma influ-encia 

t.Cm na solução da duvida J.evantada, e a unica distincção real- . 
rú'en-te feita pela lei patria, e de resultados praticos, ·é entre opera-
rfos 1e funccionarios , tanto que essa é· pr.ecisamente a distincção que ' 
ci projecto n. 9, quer abater '. 

o Sn.. NICANOR NASCIMENTO ~ Precisamente. 
O SR. JosÉ LoBo - Se ·assim é, affirmar que nenhmna legisla-

~~ão do · mundo regula - na mesma lei - o trabalho do operario das . 
industrias privadas e o do -operario ou .emprega do que tem po.r pa-
trão o Estado, qnando se ·confessa que a nossa legislação, por força 
ela ·situação entre funccionario e operario, assim procede, importa 
Em prorurar resolver a .queslão' pela propria questão .. . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - o que .eu sustento, de accôrdo '. 
r~ om ri que está consignado em todas as legislações, é que a legisla-
ção do . opera rio publico não se confunde com a legislação do opera-
r'ío particular.' Esta ·é a questão. · 
· O SR. JosÉ LoRo - Pois eu encontro, ele conformidade c·om à 

doufrina geral e uniform e, e -be:m assim nos termos d as leis p1atrias, .. 
Justamente o ·Contrario. E o ensinamento como o sentimento uni-
versaes entre operarios - -consagrmn que todós os operarios devem · 
formar uma só e unica entidade con ectiva, ampar<aela e protegida 
d!l seus din;ito.s, d everes, interesses p ela m esina lei . 

. Mas, proseguindo na araumentação, interrompjda pelos apartes 
cóín que· fui b.oni'ado, in sisti rei, Sr. PrPsidente, na affirmação de ' 
que - no estado actual ·da organização do trabalho em nossa Patria. 
<>: ten_do em consideração o caso propriamente brasileiro, nacional,. 
,,;in p,ffcontro o mais leve fomento ele justiça na seoaracão uatroci- . 
1rnda pelo nobre Deputado p elo Districto FP.ílP,.ol 

Julgo até, Sr. Presid.: n te, que, além de injustiça, tal separação · 
será prejudicial ao · exilo da reforma, pela qual têm se batido, esfor-
çada, leal e -sinceramente, to~·os os :p1embros da Commissão de Le-
gislação Social, sem a mini ma excz·pção· (apoia.dos gemes), ·e a mais ' 
de um companheiro de j9rnada trabalhista fiz vêr, .qllando interpel~ ; 
lacl'o a· esse .respeito, qüe relevantissimas consi<:'lerações de ordem . 
particular e d e estrategia pàrlamentar· _:_ exigiam que fossem manti-
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dos ·lia· reforma geral sobre o trabalho os operarios da Uniã0 . Mais 
de espaço, e logo que eu tenha prestado as informações de .. que a 
Camara necessita e a que tem direito,, eu revelarei quaes sejam essas . 
cousiderações políticas e de estrategia parlamentar, com a mesma . 

·franqueza e lealdade com que tenho procurado dirigir a Commissão 
de L egislação Social, reunindo e coordenando os esforços de meu,s· 
dignos companheiros ... 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Muito bem; e com ·grande pro-
.,,eito sempre. (Apoiados . ) 

O SR. .TosÉ Lono - Para ministrar informações tão completas, 
quanto é possi vel exigir no caso; servir-me~hei do relatorio que, 
confo.rme j·á disse, foi .entregue ao Sr. Presidente da Republica. 

Redigido com o intuito de servir aos interesses ela causa pu-
blica, lambem devia ser levado ao c onhecimento ela Camara dos 
Deputados, e para isso aguardava ap.·: nas opportunidade, que a dis-
cussão elo requerimento n. 73 me proporciona. . : , 

: i 

Em Dezembro de 1918, o Senado approvou e remetteu á Ca,. 
mara o projecto n. 515, de 1918, concedendo aos operarios, jorna~ 
k iros ou diarista s ela União, as seguintes vantagens ou regalias: a) 
Jia de oito horas de trabalho, descanso semanal durante 24 horas. 
ou semana de 48 horas de trabalho; b) direito 'ás mesmas vantagen,s 
dos funccionarios titulados em caso ele molestia; c) férias annuaes 
tlurante 15 dias se.guidos 0u inter.pollados; d) percepção integral 
das dia.rias e vantagens do logar - até completo restabelecimento -
qua11d-0 ficarem impossibilitados ele trabalhar por motivo de acci-
dente em serviço; e) apos.enta.ctoria com salario integral no caso de 
Invalidez, em consequencia de accidente no trabalho; f) pensão cor-
resl)'ondente a dous terços do salario mensal corrido, aos resp.·: ctivos 
herdeiros em caso ele fallecimento decorrente de accidente no tra-
balho; g) não pod er.2.m sof'frer multa ou suspensão por tempo inde-
terminado. 

A Mesa da ·Camara o encam,nhou á .Commissão de Finanças, 
cuj a maioria approvou o pa.recer dQ respectivo Relator, Sr. Justi-
niano de Serpa, · que - reconhecendo embora que ell.e augmentm.,ia 
àe muito as responsabilidades do Th esouro - recommenclou a sua 
a dopção (supprimindo a , lettra b) , pior estar de accôrdo com os 
principios proclamados pelos fa.11dad!o11es· da Republica, os quaes, no 
decreto n. 644, de 1890, declararam que em um regimen francamente 
dem.ocralico, qual o <0,ss egurado pela revolução de 15 de Novembro, 
devem todos os funccfonai,ios tJUblicos valer por igual, eliminada a 
odiosa · distin.cção de classes, com prfoilegi.os, garantias e isenções 
cspcciaes . "(Vide avulso n. 515 A, de 1918, parecer ele 23 de Dezem-
·hro ·ae 1918 . ) 

"T,e ndo a Camara concedido µr,gencia pa.ra immediata discussão 
de um grande numero de projectos, entre os quaes figurava o de 
n. 515 A, de 19r8, •entrou ·elle em discussão a 24 ele Dezembro .. de 
1918, sem audi,encia ela Commissã.o ·de Justiça ou da Esi;>ecial de Le-
gi>lação Social. Entretanto, sem prejuízo ~essa discussão, foi o pro-
je.cto re.mettido á ultima dessas Commfss0es, em vü.:tude de requeri-
menfo do Sr. Ribei.ro .Junqueira, appi'ovaclo pela Gamara. 
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O Rei.ator Geral da alludida Commissão, Sr. Andrade Bezerra, 
offereceu em 28 de Dezembro de 1918, longo e bem fundamentado 
parecer. precedido de uma minuciosa exp.osição historica, indicando 
os diversos actos e projiectos dos poderes Legislativo e Exe-
cutivo, referentes aos direitos, v·antagens e prerogativas reclamados 

· pelos operarios da União. ' . 
Começa o Sr. Andrade Bezerra declarando que - na protecção 

aos justos interesses do operal'iado do Estado - ha d'uas orienfoções 
dislinctas: equ·iparal-os em direitos e deveres aos 1empl'.egado'j;, titu-
lados, ou estender-lhes as mesmas garantias do operariado das empre-
::as particulm·es; assignala em seguida que a tendencia - manifesta-
da no Congre;s,so, em iniciativas que se r.enovam desde a Constituinte, 
e pelo Poder Executivo, em diversos actos regulando s:erviços pu-
blicos - foi, tem s-ido, no sentido de abolir ·qualquer diff erença en-
tre funccionarfos e operarios, facto que o Sr. Relator acha na-' 
tural. 

Entr=tanto no historico da questão • . mostra que o primeiro 
passo a favor dess·a orientação foi dado pelo Governo Provisorio, 
com o decr:eto n . 644, de 9 de Agosto de 18.90, gam:ntindo aos guar-
das de linha, .esta{ e tas e operUl'ios da Repartição Geral dos Telegra-
plws os mesmos diiieitos conferidos aos empl'egados dessa repartição, 
quanto aos casos e modo de perceber o.~ respectivos vencimentos, · 
e que, d.e então para cá, dlivel'sas tentativas ttêm sido feitas no Con-
gresso pUl'a geI1J,eralizar essa medida aos demais quadl'os de op,era-
rios e jornaldros da União, destacal1:do-se de entre ella,s, os projectos 
àa Gamara sob ns. 104, de 1904; 166, de 1906; e 46, de 1909, que 
serviram ·de base ao d•e n. 88, de 1910 (projecto Barbosa Lima), que 
tendo logrado approvação, foi remettido ao Senado, onde ain da se 
acha em estudo. 

Passa ·então ·O ·parecer a indicar as principaes providencias 
desse ultimo projecto: a) d etermina a organização do.s quadros pe.r-
manentes de operarios e jornaleiros de todas as officinas e reparti-
ções da União, dando-lhes a eategoria de empregados publicos; b} 
estabelece que as vagas nesses quadros sejam preenchidas por opera-
rios · dos qua·dros extraordinarios, e, na falta destes; por aprendi-
zes; c) ·divide os vencimentos em ordenado e gratificação; o pri-
meiro correspondente a dous terços e a segunda a um terço dos 
mesmos ·vencimentos; d) concede direito á licença remunerada e çl • 
aposentadoria aos opera.rios que sie .invalidarem no sefviço da Na-
ção, nos termos e nas condições da legislação ém vigor para o func-
cionalismo publico. 

Em seguida occupa-se o parecer dos actos do Poder Executivo, 
Pstendendo, ora mais, ora menos, essas . vantagens ao pessoal não ti-
tulado e cita: · 

1, Instrucç-ões Regulamentares da Estrada de Ferro de ltapura 
a Corumbá (acto de 26 de Abril de 1906), concedem o dia de oito 
homs de trabalho aos operarios e jornaleiros, e 15 dias de férias , em 
cada anno, com vencimentos integra,es; • 

II. Regulamento dos Arsenaes de Marinha (decreto . n. 6. 788, 
de 19 de Dez·ernbro de 1'907, ·concede: e) dir.eito á aposentadoria· 
com salario por intefro, ao operariio que, tendo mais ·de nove mil 
dias de serviço, venha a se invalidar por molestia ou v.elhice (a\rti-
go 62), e á aposentadoria, com vencimentos proporci'onae:; , a par-
tir de qua~ro mil e quinhentos dias de serviço (art. 64); f) direito 
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·a tratamento medico gratuito, em caso dle molestia-, pe.rcebendo me-
tade do salarío; g) salarío por inteil'o na invalidez por accidente no 
trabalh6 (art. 66); h) manda descontar 1 e 112 dia de salario em 
cada mez para .a caixa de montep•i'o. 

III. Regulmneiito . da Fabrica de Polvora do Piquete (decret(') 
n. 8. 2:1!5, de .15 de Setembro de .1910) - eoncede: i) o dia .de. oito 
horas (art. 38); j) nos casos de accidente no trabalho - tratamento 
medico e salario por inteil'o (art. 59) ; salario integral se do acci~ 
dente resultar inva/.idez p·ara o serviço, e um conto de réis de in-
demnização aos herdeiros da victima, além de funeraes, se do accí-
dente resultar a morte; k) dispensa do serviço ao op·erarí.o que para 
elle se invalida (art. 60), percebendo metade dos vencimentos quan-
do tiver de 20 a 25 annos de serviço, dous terços, quando contm· mais 
de . 25 e menos de 30 annos, e totaes quando ·tiver 30 annos,. 

IV . Regulamento do Arsenal d·e Guerra . do Rio de Janeiro (de-
aeto n. 7. 940, de 7 de Abril de 1910) concede (artigo 79); 1) apo-
sentadoria, a partir de 10 annos de serviço. com vencimentos propor-
cionaes áté 30 annos, e findos estes comi venámentos integraes; m) 
na invalidez por accidente no trabalho (art. 92) direito á dispensa 
com wn terço de vencimentos, quando o op,erarío contar mais de 
20 annos de serviço, com metade dos vencimentos se tiver mais de 
25 annos, ·e com dous terços, s·e mais de 30 annos; 

V . Regulamento da Bibliotheca Nacional (decreto n. 8. 935, de 
11 de Junho de 1911) fix a em oito horas o dia de trabalho, salvo pro~ 
rogação por motivo extraordínario; 

VI. Regulamento da Casa da Moeda (decreto n . 9 . 224, de 20 de 
Dezembro de 1911') dá direito á dispensa do ponto, p,ercebendo até 
dous terços do salario, a juízo do Ministro da F 0azenda, aos operarias 
que se inutilizarem nos trabalhos da repartição, e aos que contarem 
25 annos de bons serviços e ficarem invalidos (art. 10) - E o de-
creto n. 9. 284, creou a Caixa de Pensões dos Q.perarios desse esta-
belechilento; 

VJI . Regulamento da Estrada de Ferro Central (decreto nu-
mero 8. 610, de 15 de Março de 1911) - concede 'O dia de oito horas, 
(art. 78), licença remunerada e .férias annuaes de 15 dias · (art. 79) 
e, nos casos de aceidente no trabalho, pagamento do salario integral 
até completo restabelwimento do operarío ou . na hypothese de' inva-
lidez, e bem assim · de uma pensão correspondente a dous terços do 
salario, aos h erdeiros dos que fallecerem em consequencia do acci-
d ente (art. 81); 

VIII . Regiilamento da Caixa e Emprestimos das Capatazias da 
Alfand·ega do Rio de •Janeiro (decreto n. 9.517, de 17 de Abril de 
1912) assegura pen:;.ão ·aos operarias que se invalidarem para o ser• 
viço, em consequencia de mol,estia ou de accidente no trabalho, e 
ás suas familias no · caso de fallecimento; 

IX. Regulamento da Fabrica de Gartuchos e Artefactos de 
Guerra (decreto ' n. 10.783, de 25 de Fevereiro de 1914), dá direito 
(art. 39) ao· salcirio por inteiro, até um anno, em caso de accidente 
no trabalho, e se1 em ·oonsequencia d·elle, ficar inutilizado para o 
serviço, será o .operaria dispensa-d.o com dous terços do salario, em-
quanto não fôr creada a caixa de seguros ·contra accidentes no tra-
balho; 

X. Regulamento da Fabrica de Polvora da Estrella - (decreto 
-0 . 1'0. 87,6, de 6 de Maio de 1914) - estabelece o dia de oito horas 
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lart. 58), e no caso de accidente no trabalho t;Issegul'a tl'atamenlo e 
salal'io integral até restabelecin11ento ou aposieiúadoria, e quando a 
Yictima vem a fallecer (art. 53) - compete ao director "solicitar 
do Governo as providencias necessarias para a viuva e filhos me-
ilores" · 

. X{ Regulamiento da Imprensa Naval (decreto n. 11. 839, de 
29 de Dezembro d.e 1915) manda abonar (art. 48) salal'io int.egral 
nos casos de falta provéniente de desastre ou de molestia contrahida 
em serviço. 

O SR. PRESIDENTE - nevo observar ao nobr.e Deputado, faltam 
apenas cinco minutos para terminar .o tempo durante o qual S. Ex. 
poderá fallar sobre o requerimento. V. Ex. poderá interromper 
agora as suas observações e, depois de ,encerrada a discussão · do 
requerimento, ccrnUnuar na tribuna para uma explicação pessoal. 

O SR. JosÉ LoBo - Pois bem. Acceito o alvitre lembrado por 
V . Ex. (Mzzito bem; mzzito bem. ) 

O Sr. José L!obo (pam zzma explicação pessoal) - Antes de 
proseguir, Sr. Presidente, cumpre-me agradecer a V. Ex :, e · ao 
illustre D.eputado fluminense,. Sr. Mauricio de Lacerda, que d ·e·sistiu 
da palavra, a gentileza de me haverem p1,op.orcionad-o meio e tempo 
afim de concluir meu discurso, aind•a hoje. E, ·cumprido .esse grato 
dever, voltarei á exposição que vinha faz·endo, e que V. Ex. inter-
rompeu em obediencia ao Regimento. 

Indicadas, em r,esumo, as medidas ·e providencias oonstantes 
de projectos de lei e ' regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, 
a favor d·os operarios da União, entrou o Sr. Andrade Bez·erra ná 
critica ao ·citado pr.ojecto n. 515 A, d,e 1918, e pondera que elle não 
segue nenhuma daquellas duas orientações, retro apontadas, antes 
procura conciliar vantagens de ambas, concedendo aos trabalib.adoc 
res da União direitos inheirewtes á situação do funcciortali-smo pu-; 
blico e medidas de pl'otecção - applicaveis ao ·'operariado em ·geral, 
systema esse que determina difficuldades na ex·ecução e injustiça de 
facil demonstração, creando pata ó operaria do Estado uma si-
tuação de apparente privilegio, mas de r.eal insegurança. E mediante 
çonfronto demonstra a verdade de Suas asserções. 

Assim é que os funccionarfos gosam de licença renmnerada com 
dous terços de vencimie.ntos e com limite quanto ao tempo, e o opec 
rario teria - no caso de incapacidade temporaria para o serviço -
salario integl':a.l até completo restabelecimento, sem limitação de tem-
po; no caso de invaf.idez, o funcci.onar1o só tem direito á apos·enta-
doria depois de 1 O annos .de serviços, variando a pensã.o de accôrdo 
com o peri.odo de effectivo exercicio das funcções, e o operario ad-
qzziria direito á aposentadoria, s·em qualquer exigencia de tempo de 
serviço. e com pensão correspondente ao salm·io inte.gral; · no casô 
de morte, o f\mccionari.o para deixar pensã·o aos herdeiros tem que 
se sujeitar a deséonto em seus velici'mentos para a caixa de montepio, 
emqzzanto o operario · deixará nO\~ termos do proj.ecto - pensão de 
dous terços, sem qualquet desconto no sala·rio, recahindo o onus 
integralm"ente sobre o patl'ão, que na .especie é o Estado . . 

O confronto entre a situação desses e a ·dos operarios das empre-
zas particulares, demonstra que o projecto b.enefkia os primeiros 
com ll.m regimen excepcional, qüanto á r eparaçã-o dos accidentes 

/ no traba-lho, p·ois o resp.ectiv:o projecto, ora lei em vigor. con-
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cede, nos ca·sos de incapaciuad.e temporaria, pensão correspondente 
á metade do salario, quando a incapacidade é total, e de metade d.a 
differença entre o salario anterior ·e o posteri·or ao accidente, nos 
casos c1P incapacidade parcial, e entr.etanto o projecto n. 515 A, con-
cede. em1 todos os caSOtf · de incapacidade temporariia, salario integral; 
no caso de incapacidade pe1·manente parcial, a lei vigente concede 
indemnização correspond.ente ao grá.o de incapacidade, ao pa;>so 
que o projecto em estudo nenhuma distincção faz, asseguranâó o pa-
gamento integral do salario em todos os casos, finalmente para os 
cas-0s de morte ou de incapacidade total e permanente a lei vigente 
fixa em tres annos de salario a indemnizaçã-0, ao passo que o pro-
jecto n . 515 A, dá pe.iisão correspondente ao salario integral. 

Nota além diss.o o parecer que os termos imprecisos da lettra b 
do artigo unico, reconhecendo aos operarias, quando enfermarem, 
direito ás mesmas vantag·ens de que gosarem os empregados publicas. 
poderiam levar a .extensão de taes vantagens - além das licenças 
remuneradas - á apose•ntadoria em casos de invalidez não motivada 
por accidente. 

Conclue o Sr. Andrade ·Bezerra o s·eu brilhante pareéer reconhe-
cendo inteimmente justo e digno de todos •OS applausos o movimento 
de protecção aos trabalhadores da União, e h em assim a ausencia 
de motivo para a distincção ainda mantida entrn empregados ou 
funccionarios e opera.rios. - Pensa, entretanto, que a organização 
dos quadros permanentes desses operarias, deter.minada pelo pro-
jeçto' n. 88 de 1910, ein11 estudos a:té hoj.e no Senado, impõe-se como 
providencia preUminar, afim de q11e S·e possa estimru· o augmento de 
despeza decorr.ente da,ç vantagens que devem ser extendidas aos o·pe-
rarios do Estado. E, orgarnizados esses quadros entende que não se 
deverá negar aos que delle fizeram parte as garantias de que gozam 
os funccionarios: licença remunerada em caso de molestia; aposen-
tadoria no cas·o d e invalid·ez, depois de 10 annos de serviço; não 
serem dcmissiveis ad 1wt11m depois desse tempo de serviço; e em 
caso d e morte - · pensão assegurada por uma Caixa MonÚpio. 

Entende mais o Sr . Relator geral que a unica modificação accei-
tavel, no tocante aos casos de accidentes no trabalho de que forem 
victi.mas operarios da União, d.everá ser no sentido de substituir a 
indemniz·ação fixa, global - •em caso de nrnrte ou de incapacidade 
1ohll permanente - por pensão, visto que o motivo que levou a 
Cornmissão e a lei a preferir aquella prime.ira fórma foi, como cla-
ramente ficou expresso, o re.::·eio de prender a sorte do operario a.o 
futuro, ainda injustificavel e precario das indu.stri•as 1entre nós . pe-
rigo que não se dá em relação ao Estado. que é pessoa juridica de 
«Jxisl:encia nec·essaria, podendo a pensão ser paga por meio de uma 
caixa. para a qual contribuiriam os •op.t'.rarios e como já se faz em 
alguns estabelecimentos fecleraes. 

Assignala, por fim o Sr . Andrade Bezerra que a Camara está 
nos ultimos dias do anno, ·e trata-se de materia de summa importan-
cia, que na pratica acarretaria ,g.rand.t> s difficnldades, pela impreci-
são dos tevm·os em que foram estabelecidos os printipios •acceitos 
pelo projecto, e julga portarüo: - que a organização dos quadro.~ 
permanentf's de operai,ios se impõe, como · base para extensão a estes 
das garantias act1wlmente concedidas _ ao funccionalismo nublico, 
o que se obterá pela app.rovação do rprojPcto, que desde 191,0 está 
em .esludos no Senado, e ali·ás i'á approvado pela Camara; qllf' antes 
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da Gamara resolver sobre a regulamentação do trabalho em ge·ral· 
não será opportu1w fixai' o regimen do dia de oito horas pal'a todas 
as industrias da União. E conclue corporificando .em uma só série 
de emendas as modificações decorre1,1tes da critica feita. 

Lido em reunião esse par.e·cer, .delle pediu vista immediata-
mente o Sr. Nicanor Nascimento, motivo pe!,o qual não foi discutido, 
- pois 'º vot•o ,em separad.o deste ultimo Deputado, a.consefüando .a 
Gamara a votar de accôrdo com o parecer da Commissão de Finan-
ças, só foi offerecido em 31 de Dezembro de 1918, de modo que o 
estudo d.o p.1,oj•ecto ficou naturalmente adiado . 

1 • 
Em 1919, para tomar na dev.ida oonsideração as conclusões vo-

tadas pela Conferencia da Paz sobre o problema do tmbalho, distri-
bui as questões, resultantes daquellas conclusõ•es, pelos diversos 
mebros da Oommissã.o de Legislação Social, e formulei uma, compre-
hendendo o trabalho dos operarias da União, dos Estados e \}os 
rnunicipios, entregue á co.mpetencia do Sr. Dorval Porto. 

Tive em vista com isso facilitar o estudo especializado desse 
aspecto d·o problema, ·em uma das suas interessantes peculiarida-
des, •ern confronto oom .o ·conjuncto · d~ interesses ,e direitos, que se 
prendem á organização geral do trabalho. 

Consignadas em projecto as medidas e providencias reclamadas 
pela situação do operaria a serviço dos particulares, individuos ou 
col1ectividades de natureza privada, poderiam - o R·elator e dem·ais 
membros da Commissáo - ajuizar oom segurança o que mais con-
viria á harmonia dos interesses em j.ogo, se manter os operarias f.e-
deraes, estadoaes e municip·aes, sob o amparo da lei geral, oriunda 
da r.etforma ·em elaboraçãio, ou subor.dinal-os á legislação a qu~ 
estão sujeitos os funccionari.os publicas, supprimindo a distincção 
legal existente entre estes e aquelles. 

Era de esperar, á vista dio parecer do Sr. Andrade BezerJ:'•a, das 
controversias havidas sobre a materia, e da propaganda intelli-
gente desenvolvida pelos . operarias da União a favor de sua eausa. 
que o Sienado reclamass.e e c.ons·eguisse a o.rganização dos quadros 
de operarias, prevista no proj•ecto n. 88, de 1910, e sem a qual n.ão 
se poderia solucionar com segurança e proveito, cas-o de tamanha 
imp.ortancia e gravidade . · 

Nada foi feito em tal sentido, p.e·rmanecendo assim a questão no 
mesmo pé. 

Na pres·ente sessão legislativ·a foi, entretanto, apresentado pelo 
& ·. Paulo ·de Frontin um nov.o pr.OJecto - o de n. 9, de 1920, -
abolindo a distincção entre funccionarios federaes ·e operarias i·c;>r-
naleiros e mensalistas da União, e dando o0utras providencias. recla-
madas pela situação em que o pr.ojecto coHoca esses trabalh.os do 
Esta.do . · , 

O proj·ecto n. 51'5 A, de 1918, remettido pelo Senado á Camara, 
não contém dispositivo algum supprimindo aquella distincção entre 
funccional'ios e operarias, pois que, conforme vimos, pr.ocur.ou har-
monizar orientações differentes, concedendo aos trabalhadores da 
União ao mesmo temp.o - .direitos e pr.~ rogativas inherentes ao 
funccionalismo publico, e medidas .a.e protecção applicaveis ao ope-
rario propriame•nte dito, entre os qua-e's sobreleva no:tar as que o 
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amparam ·e garantem nos casos de accid·entes no trabalho, e que o 
projecto do Senado, com perigosa imprecisão de termos, outorgou 
aos trabalhadores do Estado com muito maior an11plitude, collocan-
do-os em situação muito mais vantajosa, não só do que os operarias 
que exercil>am actividade nas industrias privadas, mas até do que 
o.s frmccionarfos publicas, com injusta desigiialdade, como o d,e-
monstrou o parecer do Sr. Andrade Bezerra. 

O project-0 n. 9, de 1920, naturalmente em virtude da justissi-
ma critica feita p.or esse Deputado ao projecto n. 515 A, de 1918, 
l1E~mettido pelo Senado, não oogitou d.os accidentes n.o trabalho, con-
siderando · os -0perarios da . União (diaristas, jornaleiros, mensalistas, 
etc.), pura e simplesmente como funccionarios publicas, por força 

· do art . 1 º ·em que se declara abolida a distincção ·entre estes e 
aquel1es. 

Propri<a1nente do problema operaria manteve elle uma unica 
providencia: as oito horas de t1,aballw em1 cada dia, ou a semana d.e 
48 horas, em r.a:zão do descanso semanal. 

Tambem esise projecto .para sua execução depende essencial-
mente da .organização dos quadros. 'P,rocurou, porém, illudir a dif-
ficuldade oriunda de tal exigencia, c•onsiderando-os · já existentes. 

Assim é que no art. 1º, § 1º, dispõe imperativamente que .o Go-
verno inclua no quadro dos .empregados fede!'aes .os operarias da 
União, allude ás condições legaes para essa inclusão, sem as especi-
ficar, qualifica de effectiv•o tal quadr-0 sem lhe fixar o numer9 d.e 
empregados; no § 2º considera os actua.es operarias, não aproveita-
dos no quadrn eff.ectivo, '\ como pessoal extl'aordinario e equiparados 
aos .empregados extranumerm"io1ç", instituindo assim um outro 
quadro . 

Estabelece (§ 3º, art. 1'º) que - "quer no quadro eff'ectivo, qu-er 
como f!X lraordinario, os v.encimentos sejam mensaes, ·divididos, dous 
terços em ord(l.nado e um terço em gratificaçã-0 pró-labore ,e calcula-
dos sobre -0s jornaes e diarios, actuaes, considerando-se o ·mez como 
de trinta dias'', e no art. 2º ·confer·e direitos 1e ·vantagens ao pessoal 
- "'quer incluído no qúadro effectivo, quer extraordinario" . 

'Nã-0 s·e limita, portanto, o projecto n. 9, de 1920, simplesmente 
á creação de quadros âiff.enentes de .operarias, e desc·e ainda a regu-
lar a inclusão nelles, a indicar os direitos ·e vantagens ·communs 
aos dous quadros, bem como os especialmente ·conf.eridos ao quadr,o 
effectivo, justificando, as·sim e praticamente, não só por .esses dispo-
~itivos, como tambem· oom aquelle em ·que fixa o dia de .oito horas 
e a semana de 48 para os ex-op·erados transformados em funcciona-
rios puplic.os, a impossibilidad•e d·e se abolir compl:etamente aquella 
'<listincção entre operários e funccionari<os. 

Exige para inclusão no quadro effectivo, além das condições 
legaes, que o operaria tenha ·10 annos de serviço, e na falta d.e -0pe-
rarios c·om esses requisitos. manda oompletar o quadro effectivo 
f.;om operarias que, "satisf azend.•o ,igualmente ás exigencias legaes, se 
tenham distinguido pelo seu merecimeúto, zelo, com.petencia 01.1 maior. 
tempo de serviço", tornando . assim impossível a inclusão - em qual-
quer quadro - d·e um gra·nde numero de operarias nacionaes e ex-
trangeiros. crue não reunem as condições g·eraes actualmente exigi-
(las vara o funccionari-0 publico . 

Extende •os dir()itos e vantagens do funccionario publico aos 
operarios effectivos do Lloyd Brasileiro, dç.s .estradas de ferro sob 
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a administração do Governo Feder.ai, das caixas economicas f ederaes, 
e mais ainda extende as vantagens das lettras e e d .e art. 3º - ale 
aos operarias cowtracl'ados por empreiteiros que executam serviços 
da União. 

Para evitar ma1or .delonga bastam essas observações para pôr 
cm destaque a importancia e gravidade dos assumptos visados por 
esse ultimo proj.ecto. 

Concluindo assignarei que se estava fazentl·o de nov.o grande 
·agitação ern torno da situação elos operarios da União, agitação que 
augmentará com o d e·curso do teITI1po, visto que mais proximas fica-
rão as e1eições feeleraes para renovação da Gamara e do terço do 
Senado, e .o operariado da União .off.ereoe, principalmente nos gran-
des ·centros .e.orno a Capital Federal, campo apropriado para ferteis 
searas eleitoraes. 

E' indispensavel, pois. que o Governo sie mwiif esté claramente 
sobre o e.aso, não só pela magnitude dos interesses em joga, ir:nportan-
cia da materia, despezas vultuosas que as soluções propo:;,tas acOJl're-
larão, cümo tamhem po.rque se trata de operarios de. que o Estad10 é 
o patrão, e terminei dizendo: 

"Por toclás · ess•as corrniderações resolvi fazer o presente relato-
rio, expondo minu ciosamente ao digno leadJer ela maiüria, ·e por in- · 
ternnedio cleHe, ao Governo - a marcha e o estacl.o actual da questão, 

. para que sohre ella se pronunciem com inteir'O conhecimento de 
caus•a. 

Deverá a Conimissão cuid.ar d.o caso · em projecto espedal, ou 
incluil-o na refórma sobre organização geral do trabalho, j1á em 
adeantaida elaboração? · 

Qual doas duas orientações exp.ostas no p.aPecer Andrade Bezerra 
deve se.r preferida? .Abolir a disLincção e incorporar o operariado 
da União ao funccionalismo, ou manter a distincção, e indicar desde 
Jogo os dfr.eitos, · garantias e v.antagens que dev·em ser reconhre·cidos 
ao operario d•a União, na lei s·obre organização de trabalho?" 

Na exposição que acabo ele fazer, Sr. Presidente, .e ncontrará 
a Gamar.a os .esclarecimentos de que ne.cessita para v.otar o requeri-
mento n. 173. Da mesma exp.osição r.esalfa - primeiro, que ha en-
tre os div.ersos projecto~, n . 88, de 1910, já votado pela Gamara, e 
enviado ao Senado, e n. 515 A, ele 1918, votado p·elo Senado e re-
mettido á Gamara, e n. 9, ·de 1920, da Can;iaroa. differença em pontos 
substanciaes; segundü, que o proprio Poder Executivo nã0 se tem 
descurado da sorte dos op erarios da União: ao' contrario, organi-
za11éLo regulamentos de trabalho, para cada t'm de seus varios de-
p.artarnentos administrativos, .estabe1eceu, com maior ou menor am-
plitude, uma série de garantias e vantagens a favor de S•eus opera-

· rios. O defeito, pois, não está na ansencia de medidas ou pro-
videncias regulando a situação delles, mas na falta d e uniformidad·e 
nos divers·os r.egulamentos, da qual resalta, visivel e injusta desigual-

·dade , 
·Passo agora, S.r. Pr.esidente, ás interrogações p.or mim anterior-

mente formuladas, e repetidas agora que a Gamara está habi,litad.a 
a lhes dar resposta. · 

Será justo · que destaquemos da refor'ma geral sobre a organiza-
ção do trabalho, a 'parte relativa ao opera.rio da União para ser re-
solvida em proj1ecto separado, quer ·com a suppressão da .distincção 

.entre operario e fimccionario, quer sem ella? Nã.o será prejud icial e 



- 825 -

injusto deixar de manter, quanto á sorte da reforma, a soli.da-
riedade que d.eve existir entre os operarias da União e os operarias 
das industrias privadas, que .constituem a grande, a visível e incon-
testavel mai·oria do pro12tariado do Brasil? 

Parece, Sir. Presidente, que nenhum motivo ha de justiça .e de 
·urgr.ncia que aconselhe a separação. 

Não ha urgencia, Sr. Presic1ente, porque a situação do operario 
da União, quer quanto ao salario, quer quanto ás garantias comple-
mentares, é muito mais folgada, muito mais vantajosa que a dos 
operarias das industrias privadas. 

Esse ponto, Sr . Presidente, foi estudado e demonstrado com 
rara clareza e precisã•o p1e:lo .Sr. Andrade Bezerra,, em um artig.o pu~ 
blicado no Correio da Manhã, dias dep·ois da entrega do meu rela-
torio ao Sr. Presidente da Republica. fazia pr-opaganda em favor dos 
ideaes pelos quaes se batia no s.eio da Gommissão de Legislação 
Social. 

Havia, por•ém, conveniencia na separação? Nã·o d·ecorrerá della 
pr.ejuizo para o suc.cesso e efficacia da reforma que estamos elabo-
rando? Par.e ce~me, Sr. Presidente, que nenhuma convenienci.a ba e 
que . . '° prejuiz·o s·e dar·á forçosamente e prejuízo sério . 

Alludi, 1og.o no começo de minha modesta oração, que conside-
ração de or.dem política, de es.tategia parlam entar aconselhavam a 
não :se faz.er a separação, pe los prejuízos que dahi decorreriam. 

Prometti revdar, com franqueza , d·e alma aberta, essas considera-
ções e são as seguintes: 

Os operarias da União. constituem uma classe numer-osa, imp-or-
tante; muito delles possuem bons .oonhecfauentos sobl'e o pl'oblerna 
trabalhista, e se acham todos· p·ela situaçã-o que desfructam nos depar-
tamentos em que trabalham e que lhes prnp-orcionam amplas facili-
dades, em condições favorav·eis a uma pr opaga.nda intelligente, ·COn" 
li:nua e fecunda, como a que tem sido até agora feit a aos diversos re-
presentantes dos· podere·s publicas, tanto qu e raro é •o dia em que 
uma commis·sâo deHes nào age, aqui na Gamara, •em pról da causa 
·que defendem, ora junto ao leader da maioria, ora· junto aos leaders 
das bancadas, membros d a Commissão de L·e·gislação Social, ·etc . 

Além disso elles fornecem um •enorme co.nting·ente de ·eleitoI'es, 
em uma proporçã·o muito maior que o fornecido por todas as outras 
classes op·erarias, dispondo, por consequencia, de armas e recursós 
poderosos, que faltam aos .outt,os operarias. 
· Se·paral-os, port3'nto, 1Sr . J?residente, do pro•jecto geral, reorgani-

zando trabalho, sel"á privar a grande mils·sa proletaria, a maioria dos 
que exercem actividad.e .productora no Brasil, dé elementos indisp·en-
saveis á victori a legal da classe inteira. 

São essas, Sr. Pr esid ente, as considerações políticas e de estrate-
gia parlam entar a que me ref.eri, e que se fundam não só em Tegitimo 
interesse, como nos principi·os func1'amenta·es que .r.eg.em a questão, que 
discutirn,os. A tendencia, aliás, claramente manifestada antes da 
grande guerra, ·e hoje univ·ersalmente acoeita, é para se considerar 
como um só todo, - como um vasto Ol'ganismo - todas as classes 
·operarias, formando· uma só e unica familia - a grande familia pro-
'1etaria, oomp.rehendendo, harmonizando, defendend-o e garantindo 
todas as fórmas da actividade produclora, que se ·exercitem nas indus-
trias privadas, quer •se d·esenv·olvam nas off.icinas e departamentos ad-
ministrativ.os a cargo .dro Estado. 
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Não en·contro, Sr. Presidente, nos ensiname·nlo5 do socialismo 
contemporaneo, em qualqaer. dos seus multip1os ·e variados matizes, 
senã·o conselhos, argumentos, ·affirmações d.e principi.os - que I'e.pel-
lem a violação da solidariedade operaria, que r·esultaria da votaç.ão, 
em s·eparado do proj•ecto n. 9, de 1920. · 

Ora --'-- :se os principios a repudiam, se a justiça a repelle, e se 
us aJt.os e 1egitimos interesses a desaconselham, bem claro ·está que 
a Camara não deverá amparar com o seu voto o requerimento nu-
mero 173 . · 

O illustn~ autor d·esse requerimento sabe que, ainda em dià desta 
semana, a Commissão s0e reunirá para tomar •conhecimento do seu e 
do par·ec·er do Sr. Mauricioo de Lacerda, soba·e seguro operaria e li-
mitação das horas do trabalho; salaJ'io minimo, etc. ; que em seguida 
o Sr. Corrêa de Britto, a quem por urgencia do Sr. Dorval Porto, 
foi distribuida a questão sobr·e operarios da União, communicará 
tamhem o resultado de seus estudos, ___:_ e, finalmente, que por essa 
fórma conseguiremos e·nviar .ao p1enario o projecto integral. Traba-
Jhiern os, pois, todos pela s.oluçã•o integral d'O problema, recolhendo 
por entre dobras protectoras da lei não só os ope.rarios publicos ou 
do Estado, mas todos os outros que com os primeiros forma.m a gran-
de familia de trabalha.dores. · 

Vou •Concluir, Sr. P1»esiclente. Não o farei, porém, sem daqui 
volv·e·r meus olhos confiantes para o Sr. Presidente da Republica . 

. · Governo que é - S. Ex. sabe, e muito bem que a refórma da 
J.egislação sobrn trabalho não póde ser realiza.ela ·Com inteiro exilo, 
pelos esforços isolados do P.oder legislativo. Devem collaborar · n-ella, 
como garantia da ·efficacia d.e sua ex.ecução todos os poderes da Re-
publica. E voz amriga se dirige a S. Ex., de sinc·cro amigo político, 
e que - tanto individualmente como em qualidad e de membro de 
uma bancada· ele incontestavel valor - pr·esta ao actual Governo 
apoio livne, i•ntelligente e .esclarecido. 

Sinto sohre meus hombros o peso de grandes responsabilidades, 
decorrentes cl·e cir·cumstan cias presidir os trabalhos d•a Commissão 
de Legislação Social, d·o facto de .r.epresentar um Estado, cuja gran-
deza, r.e.pousa justamente sobre o trabalho, em que tem empregado 
capitaes ·e braços de um extraordinario valor; de um ·estado chei·o 
d.e tradições d•emocraticas, cuj-0 governo - em momento de grave 
crise trabalhista promeUeu todos os seus esforços ·e os dos .repre.'ilen-
tantes paulistas no Gongresso Federal, em bem da solução reclàmada 
pel·o pl'oblema operario . 

Enc·ontr·o nessas ·diversas cir.cumstancias, não direi autoridade, 
ma,s fundadas razõ·es de ord.eim superior J)ara recorrer ao Sr. Presi-
~lcnte da Bepublka, em beneficio dessa obra reformadora. S. Ex. 
nunca foi inimig·o do operario. Em mensagens dirigidas ao Con-
gresso Nacional, ·em discurs·os pronunciados na Associação Commer-
cial, e em c•entr·os op.erarios, ohe.ios de suggestões e conselhos favo-
ra.veis á caus.a destes, .e finalmente ·na Conforencia da Paz. como Em-
baixador do Brasil, demonstrou S. Ex. por fórma inequívoca idéas, 
·sentimentos e propositos que oollocam entre os 1estadistas de segu.ra 
orientaçãó liberal · sobre ·O magno problema. Ouso; por is·so, agora 
oue grav.es problemas. de caracter urgente, foram encamiiibados por 
S . Ex., para a solução · iiidisp·ensav;el, pedir que detenha demorada-
mente sua attenção sobre a refórma ela lei sobre trabalho, traúri·do 
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para ella sua poderosa contribuição, interponha s·eus bons officios 
para que seus Ministros c·ollabo.rem comnosoo, j<á fornec.endo infor-
mações, jiá 1exp•edindo regulamentos e providencias que e·ssa refórma 
não póde dispensar : 

Tenho fundadas razões para affirmar que o Sr. Pr.esidénte da 
Hepublica •C•oncorrerá para a solução do proble·rµa do trabalho, sob 
o p·onto rle vista nacional, com o carinho e clarividente esforço que 
S. Ex., na qualidade de Ernbaixador do Brasil na Conferencia de 
Versailles, 'disp·ens·ou á solução do mesmo problema, no seu asp·e,cl • 
inteniacional, ·em benefido ·dos trabalhos do mund.o inteirn, que con-
5eguiram que s·eus direitos, •COlilo as garantias e vantagens que r·eda-
:navam, fôssem reconhecidos, consagrados e inscriptos no Tratado 
da Paz. (Muito beim; · mzzito bem. O orador é muito cumprimentado. 

OPiERARiiO.S DA UNIÃO 

Ha trinta annos que o Congr•esso estuda varios proj.ectos sobre 
regulamentação do serviço dos operados e jornaleir·os da União, sem 
chegar, àté agora, a qualquer solução definitiva e satisfadoria. Seria 
o caso de indagar que insuperaveis dif1ficuld.ades teria .en·contrado o 
legislador para solver um pr·oblema que a muitos s·e afigura tão 
simpl•es . 

Datá ele 1890 o primeirn passo no sentido de amparar ess·es ser-
vidor·es da nação. O Governo Pr·ovisorio, P'elo decreto n. 644, de 
1890, mandou conceder aos guardas de linha, ·estafetas e ·op1erarios 
úa Repartição d·e Telegraphos os mesmos ·direitos •então conferidos 
aos empregados titulados dessa repartição, quanto a licenças 11emu-
neradas . De então I>ara cá, innumeras têm sido as tentativas d>0 " 
Congresso para generalizar ·essa medida ás demais categorias de 
0perarios f1e.<1eraes. Entre outros, podem encontrar-se n·os Annaes da 
Camara os projectos sob ns. 1'04, de 1904; 166, de 1906; e 46, 
de 1909. 

Em 1910, ri~ Con;i.missões de Justiça e Finanças dessa Casa do 
Congresso accô1·daram em consolidar as medidas suggeridas nesses 
projeetos em uma disposição .de earaciteir geral, que tomou o n. 88, 
entr·e os trabalhos parlamentares d·esse anno. Determinava-se ahi a 
organização do,~ qzzadros perm<Znentes de operw,ios e jornaleiros de 
todas as officinas e repartições da União, os quaes passariam a per-
tenc(?r ao quadro dos f imccionarios pizblicos. As vagas nesses quadros 
permanentes .~eriam pr.eencMdas pelos operarias dos quadros ex·tr:a-
ordinarfos; e, em falta destes, por aprendiize·s. Os vencimentos se-
riam divididos ·em ordenad·o e gartificação, o primeiro · correspmi-
dente a dous te.rços e a· segunda a um terço ·dos m•esmos vencimen-
tos. Conferia-se direito a;o,s . operani.os a licença remunerada e aposen-
tadoria, nos termos e condições da legislaçã·o em vigor quanto aos de~ 
niais func6onarios pubHcos. 

Adoptad.o esse proiecto pela Gamara, seguiu para o Senado, onde 
).e teve an.d:;lmento, não chegou ao termo de seu curso r·egimental. 
Parece que alli se procurou. elementos de informação,. app1ellando-se 
nara o.s var:ios ministerios, afim de saber-se o numero, categorias e 
ucncimentos dos operarias e jornal.eiras em. serviços federaes, não 
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·i.e tendo ultimado essa investigação, que seria ividentemente de toda 
importancia para o estudo da questão. 

Embora não désse andamento ao pr.ojecto de iniciativa da Ga-
mara, · não teve duvidas o Sena.do em appr·ovar, em fins ele 1918, uma 

'·nova proposição sobre o mesmo assumpto, de autoria do então Se-
nador Paulo cl·e Frontin, na qual se c·once·diam áqüolles operarias, 
jornaleirns e diaristás, as seguintes vanva.g.ens: a) sala ri.o integral e 
vantagens -do Jogar, nos cas.os d·e incap.acida.de temp-oraria resultante 
de accid·ente .em serviço; b) aposenta•doria com sala rio por inteiro, 
nos .casos de morte por accidente, pensão aos herdeir-os ela victima, 
até dous terços do salario; d) li cenças remuneradas nas mesmas con-
•di ções dos empregados titulados ; e) dia d~ oito boms de trabalho e 
nuinze clia.s ele férias annuaes; f) pm'hibição de multas ou susptmsão 
por tempo incleterminacl.•o. 

Chegando ri Gamara nos ultimas dias rle sessão daquelle anno, 
/"oi o profecto á Commissão de L-egislrição Social, a qual, empenhada 
no estudo plo!Jal dos diversos problema.is operarias, não f11f.qou oppor-
lizno desinte.qrar, desde logo, do conjunto de providencias em elabo-

.ração, a parte especidl aos trabalhadores d·a União. 
· Estavam as cousas ness•2 pé - o Senado em exame, desde 191 O, 
de um pr-o.j-ecto da Camara; ·e esta, em estudos ele uma proposicão do 
Sena·do, ele 1918 - quando o Dep4tado Pa11lo de Frpntin voltou á 
caraa, em os.rnmpto que tão justo e persistente cuidado lhe m erece, 
'apresentando em fi.ns elo mez ultimo novo pr·o.i>ecto, em aue não só 
se equiparam os opera.rios, jornaleiros e m,ensalistas da Uniã-o aos 
empregados f ederae.~, como se estendem essas vantagens aos e-mpre-
,qados, opernrios, forno/eiros, diaristas e mensalistas das caixw; eco-
·nomicas f ederaes, do Lloyd Brasileiro e das estradas de ferro, :;ob a 
administração do Governo Federal. 

Mas, e.mquanto o Congresso ia ·estudando, sem resultado p . .i:atioo, 
·OS varias alvitres acima ref.eridos de r•egulamentação daqueUe se•r-
viço, nã·o ficava inactivo o Governo. Na organização de suas repar-
tições que admittem aquellas classes de trabalJrndores, a situação 
üestes não tem sido d·escuracla . O ma•l tem co11si~tido antes na falta 
de u11if ormidad,e do re,qime11 adaptado 11os diversos regulamentos, 
cremzdo-se para os operarios condições, em vantagens e regalias, dif-
j'erentes nos varios departamentos de Sfrviços federaes. 

1-Ia, .entretant·o, algum as ga rantias crue, de moei.o' ge·ral, já se es-
tE:nd.em a quasi todas as classes daquelles trabalhadores, como o d-ia 
d ~ oito bo.ras ·de trabalho e licenças r•emuneradas, em casos de· 
moJestia -ou accid·e·nte. De todos esses regulame.ntos o mais coim1Pleto 
é o da Estrada de Ferro Central (decreto n. 8.610, de 15 de Març-o 
d·e 1911), que entre olllrns reconhece a.•. semlintes vanta.qens: dia. de 
<1ilo horas; licença renwnernda e férias de 15 dias; salario por inteiro, 
em todos os casos de nccidente. de qlle r.esiz lte invalidez temporaria 
oii permanente; e pensão de dons terços do salario aos herdeiros dos 
que fallecerem Pm conseqllencia de acciden.te. Disposições s 0 melhan-
tes embora nã·o tão completas, con-Mm, •entre ·outros, os r-egul.am-ent·os 
d.os seguint 0 •s serviços: Arsen::il de Guerra cl·o Ri.o ele Janeiro (d·e-
cr-eto n . 7 . 940, ele 1910) ; Bibliotheca Nacional ( clecreto n. 8. 835, 
rle 1911); Casa ela Moeda (d·ecret.o n. 9 . 224, d·e 1911): Caixa de Pen-
siies e Emprestirnos das C::mat::izias ela Alfandega do Rfo d-e J aneiro 
lrl ecreto n. 9.!'117. dr 1912) ; Fflhrica de Cartuchos e Artefactos de 



- 829 -

Guerra (decreto ·n .. 10.783, de 1914); Fabrica de ·Polvora da Estrella 
(decl'eto n. 10.876, d·e 1914); e Imprensa Naval (d·ecretó n. 11.839, 
de 191 5). 

E', portanto, esta a situação actual dos op.erarioos d.a União. Quan~ 
to a acddentes no trabalho, gozam, oomio os demais trabalhad.oJ'l·~ s em 
c'mprezas partkulares, d.os favores da lei especial sobre a mate·ria, 
se no regulamento de seu serviço não foi tomada p1'ovidencia . que 
m elhor assegure a sua condição . E' o cas·o, por exemplo, dos opera-
nos da Estrada de Ferro Central, que beneficiam a esse respeito de 
uma situação privilegiada, tendo salario por inteiro nos caso,s de in-
capacidade temporaria ou permauente, emq.uanto a lei só garante a 
m etad:e; e pensão de dous terços do salario da victima, em caso de 
morte, quando a lei manda pagar uma indeiminização fixa, d·e tres 
annos d.e salario. No tocante á regulamentação gÚal do serviço, a 
situação do operaria da União,. comparada com a de seus companhei-
1 os n os , .~erviços particulares, é, não só .q,nanto a ve~1cim1entos, como 
quanto a gamntias, innegavelmente mais f olgad>a. 

A dupla questão preliminm· que a Gamara terá de resolver, súií 
a seguinte: Na regulamentação gemi do trabalho convirá creaz· 1.in:i 
regímen de excepção para os oper·az,ios da União? A condição juri~ 
dica desses operqrios d!everá ser equiparada á dos empregados puL 
l>livo~ ou integi•ada na do operaria, em geral? ... 

Mas, para que o Congresso delibere a esse r espeito com l)erfeÍtó 
conh ecimento de ·causa e não levado por siinples motivoli sentime,n-
taes ,. que por mais respeitaveis e sympat-hicos são ness,a materia des-
U.conselhados, será imprescindível a . organização prévia dos quadro~ 
permmientes dos serviços f edieraes, como e.st.abelecia o projecto já 
·11pprovado pela Gamar.a, pa.ra que se verifique de antemão a quaiitó 
vão m ontar as responsabilidades do Thesouro, .com o accrescimo· de 
despeza l.'esultante do r·egimen. de licenças remuneradas, em cas,os · r" 
J11olestia e incap acidade por a·ccidente, ap·osentadorias e pensões . .O 
~alcu lo , ao m.enos appl'ox imad•o, de~~sas respons<1;btlidades é impre·sdn~ 
dível, até para a dotação dos .c.reditos, com que o Governo ·attenda a 
esses novos encargos. E essa ·falta já se vae sentindo · na execução .CÍà 
lei de a·ccidentes, não tendo havid.o até agora nenhúma acção inten-
tada na. justiça f.ederal contra ª' Uniã.o pelos innum el'os- de seus op~; 
rarios victimas de accidente; nem nenhuma indemniz:;i.ção, ao que 
eu. saiba, até agora paga por tal motivo, a'P·ezar de serem copstantes 
os casos de acdd.entes nesses serviços. · 

· A ,falta ·de dotação orçame·ntaria paralys-a a iniciativa ·do Go-
vern o; que é o prim eiro a ve·r-se n a impossibilidaÇl·e de dar ex ecução 
ii lei entre nós iniciadora, já tardiamente,_ de verdad eira . prot·2•cçãó 
aos tr abalhador.es. Sem. uma prévia fixação dos quqdros e estimativa 
das novas despezas que irão recahÍI' sobre. a União, · incerta e inse7'-
qum, m e parece qualq11er .tentativa séria de regu.lamentação definitiva 
do serv.iç(.) dos operarias f ec/Je.raes. Fazer leis sem exanünar aUenfa-
mente' as possibilidades de .sua execução, é desaUender a regras mais 
comesinhas da sciencia política, que r €commenda ao legislador, a 
par da prud1e.ncia, o mais escrupuloso conhecimento dos factos .so-
ciaes sobre que incidirão as medidas legis!ativas. 

Que n causa .aos ·operarios da União é, de todos os pontos, sym-
p athica .e deve merecer, como a das ·011tras . class·es de trabalhadores, 
o in teresse real dos P,oderes publicas, pam lhes gara.ntir 11m regimen 
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estavel de justiça, ninguem porá em duvi.da. Mas o que a exper.iencia 
mdica é que nenhum dos preblemas operarias po,derá ser. convenien-
temente resolvido sem a estreita collaboração do Congresso. e do Po-
der Executivo, peios seus diversos orgãos de informação, ambos 
colhendo na lição dos focto.s a necessaria ex•pe,rioencia para ·que a 
regulamentação a adoptar não se,(torne contraproduq-ente ou i.nutil'. 
- Andrade Bezerra. · 

SESSÃO D1E 20 D1E MAIO (1920) 

O Sr. Armando Burl·aana·qu1i (movimento geral 'de attenção) 
Sr . . Pr·esidente, a questão social não existe propriamente no Brasil 
·- tal foi o aparte com que intenompi ü discurso pr·onunciado pelo 
"\obre Deputado· pelo Estado do Rio de · Janeiro, meu pPesado amiu" 
Sr. Mauricio de Lac·erda, cuj.o nome declino com a devida venia, fa-
zendo~o com acatamento ás suas id•éas, alto ·apreço a sua pessoa, 
toda a consi•deraçfo que individualmente lhe dev-0 e com ·o meu cre'-
do em sua fé, na causa que tão vehementemente esposa e adv.oga. 

Sr. Presidente, quem quer que tenha uma p·arcella de responsa-· 
bilida·de pubHca - confesso que a ,minha ' é das menores · não 
emitte preposição desta natureza sem adduzi'r os argumentos em que· 
se funda e se baseia. 1 

A asserção, aliás, não é do benemerHo chefe do Estado, pronun~ 
ciada ·em discurs-o memoravel, na Associação Commerdal do Rio de 
Janeiro, na recepçfo brilhante que ·esta lhe f.ez . o SR. MAURICI•O DE LACERDA - o que elle f.ez foi repetir o que 
o Sr. Ruy Barbosa já tinha dito. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Sr. Presidente, a .questão so-
.::ial não ·existe propriamente entre nós. 

Mas, não ·existe como? Ou não existe porque? Será a ·ques·tã-0 
social sob o aspecto das leis que r·egulam e g·overnam a socied·ade 
nos seus ·estatutos poliHcos ou fó.rma jurtdica? 

Evidentemente, não porque, neste cas9, a questão social nasceu 
com a propria sociedade; ter-se-ha formado com ella, conyive com 
a ppopria sociedade, della faz parte i11tegra11te, della nãp se separa; 
e só ha de extinguir-se quando se extinguir a s·ociedade. · 

A questão social, cuja existencia no Brasil nég·o, é a que se 
!IUer estabelecer da luta entre as classes, da reivindicação violenta 
-d·e dir.eitos que, diz-se são postergados, entre nós, quando, n{l verdade, 
eIJ.es estão cons·agrados peJ.os nossüs cosh~mes. . 

A questão s·ocial como assim define e que, sob esse aspecto, de~ 
claro, não existe no Brasil, - tem sua orig·em, no.s paiz•es em que 
existe ·e póde existir na transformação ec·onomka, por que o mund-0 
está passando, e tem como causas factos bem conhecidos que não 
podem ·aff.ectar directamente a nossa v.i·da nacional. 

Quem, reflectida, calmamente, examinar essa 'quest'ão em seus 
pormenores, em suas ori•gens, ha de verificar aue ella não existe, 
não pó de, não deve e_xisti.r ·no Brasil, paiz de amplas liberdades como 
é a granrle :Patria que habitamos. 

Sr. Presi<dente, V. Ex. ha de verificar no decurso de minha ora-
ção, que não sou um grand·e nav·egador, sou, um pequeno piloto. (Não 
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apoiados geraes.) Não quero, portanto, aventurar-me ao mar alto, vou 
fazer minha navegação de cabo a · cabo, d-e .Ponta a. pmi,ta, e quando 
o temp.or>al s,e desenhar no horizonte, fique certo V. Ex., de que 
o modesto Deputado do Piauhy, desd·e log.o embicará para o primeiro 
i.ibrigo. . o SR. MAURICIO DE LACEHDA - E' justamente a navegação mais 
difficil, por.que os acódentes mais perigosos estão na costa. 

O SR .. ARMAND'o BuRLAMAQUI - E' que sou navegador da oosta. 
Sr. Presidente, não é possiviel, todavia.. deixar de encarar os 

aspectos da questão sociaJ, em seus termos geraes . Podemos exami-
nar, quer em relação ao trabatho, que é outra ·especie d·~ capital, quer 
mesmo em relação ao dinheiro-capital, hoJe tão fortemente comba" 
tido. 

E o trabalho, como nasceu, como existe ,e que pretende? 
O trabalho, em sua origem, nos seus indícios, foi ·escravo, e só 

pela evoluçã'o nátural da soci:ed·ade humana tornou-se livre. Que 
mais pód·e aspirar? 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não apoiado . Nas tribus primiti-
vas elle não 1er>a ,escravo; era communario. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Na sua essencia primitiva era es-
cravo. Trabalhava-se por ordem, por determinaçàd . Evidentemente 
ha niss·o ·excepções d.e um ou outr,o asp·ecto. Mas, 1encarado em seu 
asp·ecto geral, elle era escr,avo, era servil, dahi é que passou a ser 
li~. . 

Entendo que esse despotismo dev·e ser oombatido, como deve 
;:;er combatido todo o desp,otismo, seja do capitalismo, ou outro qual-
quer, seja qual fórma com que o a·ppareça. Estou certo d·e que qual-
quer crue sej'a ha de encontrar a mais forte e a mais renhida das 
resistencias, e terá de se enfoentar uma campanha tenaz. 

Não duvidar·ei mesmo que se esse despotismo chegar a assumir 
um caracter pratico de diss·olução da soóedade, um dos mais d,eci-
Ci.idos combatentes, senão 'º empunhador da bandeira, do estandarte 
da conservação, da ordem, será o talentoso Deputad·o pelo Estad,o 
do Ri,o, se antes nfo tiv,er si:do a primeira victima das idéas que de-
fende com tanto ardor. 

Mas, Sr . . Presidente, se os aspectos especiaes do trabalho, na sua 
!órma geral, são estes, v·ejamos a evolução por qu·~ passou o tra-
balhador. · 

O trabalhadm· foi igualmente servo, servo dos Cesar·es; na evo-
lução natural passou para vassaHo dos Principes e, desaparecido o 
feudalismo, ' tornou-se subdito dos Reis. HoJe, porém, que se observa? 
O trabalhado.r é livre. 

O SR. MAURICJ.O DE LACERDA - F·oi d'os barõe·s; ·os barões é que 
eram vas·sa11os, vassallos dos Reis. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - o trabalhador, que é, entre nós? 
Cidadão. E de que titulo maior podemos nos orgulhar senão de ser 
cidadão do Brasil, de uma democracia livre pelas suas leis, pe1o s·eu 
estatuto fundamental, pela sua pratica, pelos seus costumes? Que 
mais podemos desejar que possuir a libe.rda1de ·de pensar, a de agir, 
J. de fazer aquillo que a nossa capacidade, o nosso talento póde tra-
duzir? E' possiv,el que, em um paiz oomo o nosso, ondi~ todas as 
liberdades sã-0 facilmente c-onquistaveis, onde todas as posições estão 
abertas ao valor e á comp·etencia de cada um, se queira estahe-lecer 
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1lifferença de classe pel-0 predominio de uma sobre as outras, seja 
ella ·embora a mais ·nume'l'Osa? 

Não c-omprehendo possa aJguem responder-me pela affirmativa. 
O SR. MAuRICJ.O DE LACERDA - Justamente quem responde á , 

pergunta de V. Ex. é -0 pre,dominio da class·e menos numerosa. 
o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Que é a luta entre o capital di-

nheiro ·e o capital trabalho? 
E' preciso uma grande riqueza d.e ima.ginação para se a.ffirmar 

que duas forças desaünadas a agirem conjuntamente, possmn estar 
em conflicto permanent·e. Em principi·o: que é o capital? Capital é 
<t terra, é a riqueza •a•ccum ulada. Pois a terra por si só vale alguma 
cousa? Vale pelo trabalho que nella s·eproduz. E o qu~ é o traba-
lho sem ·O capital? O trabalho por si só é alguma cousa, se não tem 
a ma teria prima de que necessita? · 

Doe fórma, Sr. Presi·dente, que 1esta idéa de luta entre o trabalho 
e o capital, é uma idéa que não se ·coaduna com o nosso meio. Ella 
11ão traduz de facto o esta.do da questão op·en~·ria entre nós, que · esta 
sim póde existir ·e talv·ez exista, nos grandes centros industriaes do 
nosso p aiz, mas sem a extensão que lhe querem empPestar. 

·Capital, Sr . Presid·ente, é riqueza accumulada, é product-0 de 
continua ·economia, que só s·e torna grand·e com •o passar do tempo.' 
Entre nós inf.elizmente, elle ainda não existe, como alhures, porque 
mal 'sômos uma sociedade proletaria em des·envolvimento, sem as 
grandes r·eservas que constituem o capitalismo moderno, que nã-0 é 
senâo um producto das grandes transformações r·ealizad·as, como 
consequencia da mai·or inte·rv·enção da sciencia no terreno da eco-
nomia política. . 

O trabalho,. po·r sua vez, Sr . Presidente, é um capital, m0.'S di-
verso sem duvida, do capital riqueza monetaria ·ou agricola, ou in-
dustrial ou commercial . EHe tem .o seu val.or, g.rand·e incontestavel-
niente, digno de apreço, como tem sido e merece i;er em todas as 
s·ociedades b em oonstituidas e principalme·nte, em uma democracia 
com a nossa, que -0 ampara e protege . Não ha uma unica disposição 
no nosso estatuto constituci-01rnl , nem em lei alguma, que imp .. eç.a o 
t rabalhador brasHeir.o ou ex1:rangeb,o, trabalh a.nd•o no nosso paiz, de 
obter -o producto liquido d.o s·eu trabalho, da sua capadd.ade, da sua • 
habilidade, nem nad a h a entre nós que detenha as suas l·egitimas 
~spiraçõe·s ao exerci cio de qualquer oargo . 

E' possível , Sr. Presid.ente, é mesmo provavel que a questã? S_?-
Gial sobr·e o aspecto d·e differenciaçã·o de classes, e menor apr.eciaçao 
do valor do trabalho se justifica em paiz,: s de longa ,e:xistencia onde 
;.irivilegios pud eriam se enraizar com uma penetraçã·o que o nosso 
meio r 2•peUe. Entre nós, todos, sem distincçõe·s, podemos aspirar a 
lb·dos os cargos e a ·elle·s chegar pelo esforço proprio. Eu, por exem-
pJ.o, S1· . Presidente, .orgulho-me de pod er conf.essa.r que, humilde nas 
min]rns .origens, pelo meu proprio esforço acabo de chegar a · essa 
alta posição que a benevolen'Cia generosa elos m eus oo-estadoanos me 
c: onferiu a que co mo eu muitos outros a ella chegarão sem se inda-
gar do seu p.onto de partida. 

O SR. MA umuo DE LACERDA - Nã.o é tão grand e . Só por tres 
annos . Se 'fôss·e vitali cia . . . (Risos . ) 
· O SR . ARMAND0 BuilLAMAQUI - Nã.o é tem<po que faz o valor. 
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Vejamos Sr. Presidrnte, o caso partkular do Brasil para depois 
observarmos que toda a evolução que a humanidade vem soffreudo 
~em s.ido favorav.el ás classes meno~ protegidas, porque o que se 
0bserva na vida é um constante m elhoramento no alongamento; . na 
nutrição, nos vestuarios, nas facilidades de communicação, em 
tudo emfim . Veja por exemplo, V. Ex., as transformações operadas 
pela sciencia. Em beneficio de .que ellas se operam? A luz electrica, 
descoberta admirnv·el da sdencia a que.m v·eio favorecer? Ao rico? 
Mas a luz electrica não está ao alcance de todo o mundo? O mesmo 
·uão se dá com a navegação, os Correios, os Telegraphos? 

A evolução ·de tudo mais quanto a sciencia tem estabelecido, ve!i.o 
favorecer mais ao trabalhador e estabelec 2r um nivel social para gozo 
·e prazer entr·e todas as Classes da sociedade . 

O SR . MAumcw DE LACERDA - E o aeroplano? Todos os dias o~ 
frab~1hadQres viajam de aerop1ano. . . . 

·· O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Com a capa de reivindicações, 
o que Sê quer, de facto, é ·O g.ozo, o luxo, não é sómente o bem-es tar 
e a ltberdade. ' 

E, isto . dize:iJ,do, não f.aço nenhuma referencia ao meu honrado 
.amigo Deputad·o pelo Rio de Janeiro, - O que propositalmente se 
procura faz·er é uma c-0nfusão entr·c bem-estar e luxo; porém, quem 
examinar as . condições da yi•da moderna ha de chegar á oonclusão de 
:que o trabalba<Jor da época actual g.osa de vantagens e regalias 'ma-
teriaes e moraes nunca conhecidas anteriormente. 

Sr. P r.es id Pnte, com r ell)_ção a-0 caso particular rlo Brasil, V. Ex. 
ha de permittir que eu · esfabdeça o m esmo parallelo traçado' pelo 
'd oquente Deputado pelo Rio de Janeir-0, S . Ex., c-0 m a sua formosa 
IÕJ.oquci:lcia, de screveu em côr·es tetrkas o quadro da vida rural do 
"Brasil . 

Admittamos, por hypothese, que esse quadro seja tal qual S. Ex .. o 
pintou com côres carregadas: elle não seria mais do que natural con-
~equencia d.e nossas ·condições g·=ographicas, da pouca densidade de 
.10ssa populaçã-0, das difrfüculda·des de nossas communicações e ainda 
da exíguidad.e dos nossos recursos . 

Mas, d·e•ntro mesm-0 do Brasil se as condições especiaes para que 
.o operari.o se tornasse feliz fôssem as que enunóou o m•eu honrado 
::ollegu, cuj-0 nome tantas v·ez.es, tenho .dedinado, viriam, por 
um exemplo que vou cit.ar, que, pr·ehenchidas ·essas condições, nem 
assim ·elles se mostram contentes e felizes, ou, melhor, procuram fa-
zcl-os appar er er , carecedores de todo o amparo, de toda a protecção, 
.não sa tisfeitos, com a situ ação em aue se encontram, que é, indubi-
~ n.velmente, uma situaçáo de fol ga, de abastança. 

Ve,i amos aue dentro ne·ste nosso Brasil h a uma porção de terri-
torio, onde todas ess-as, condições sã.o preenchidas ;e onde, entretanto, 
mais se avulta a campanha da anarchia, subentendida, sob a fórma 
de re ivindkações op·erarias para m.:;lhoria de subsistencia . 

·o SR . MAuRrcrn DE LACERDA - Mas anarchia nã·o é uma questão 
operaria, é, questão purar:iente social. A questão oper·aria não é 

"anarchia, é inteiramente diversa. 
O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI - F·oi por isso que declarei: -

"sob a fórm a de r eivindi ".ado operaria" que é inteiramente . diffe-
·l'ente; estou d·e ple no accôrdo com V. Ex., mas . ha vantagem que 
assim não seja . 
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O SR. Ml\URICIO DE LACERDA - A questão socioal não é nem anar-
c.hia1 nem monarchia, nem republicana. 

0 SR . .ARMANDO BuRLAMAQUi - Nem é propriamente politica; ê 
antes uma que,stão sci-entitica. 

Mas, Sr. Prnsidente, a Gamara ha -de ter senti-do qu~ eu im'mé-
tliatamente quiz citar o exemplo do Estado de S. Paulo. 

Modelar Estado por sua orgaHizaçáo, ond'e a riqueza está ao 
alcance do trabalhador, onde todas a-s facilid,ades lhe são offerec:i!d-as, 
onde todos os recursos são abundantes, que devia ser portanto, o 
trabalhador paulista? Um homem absolutamente preso á fertilidade 
de seu sólo, á liberdad.e de que gosa. Entretanto, o que se observa é 
lJ:Ue justamente S. Paulo é o centro de onde germinam essas ideas 
subY-ersivas, sem haver correlação de causa a effeito. 
. O SR. PAuJJo DE FRONTIN - Porque nã0 é prnprietario do sólo. 

Quando vier a ser, te!'á o interesse que . hoj-e não tem. 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - V. Ex. fer:e em um ponto que 

eu posso chamar - um temporal para a minha oração. Mas, por 
d·eferencia ao mestre. . . 1 

0 SR. MAURICio DE LACERDA - V. Ex. é bom marinheiro. 
o SR. PAULO DE FRONTIN - Porque não é proto-me fazer sobre , 

elle uma simples observação. · 
Supponhamos que a terra esteja igualmente dividid·á ·entre torlos 

os habitantes do plaHeta. V. Ex. rec-ebe uma parte, eu outra ... 
O SR. MAURICio DE LACERDA - E eu outra. (Riso.) 
O SR. ARMANDO BunLAMAQUI - Todos nós. 
A capacidad.e de V. Ex. (para ·o Sr. Frontin), em relação á 

minha é d e,spropositada. V. Ex. dessa terra aufere uma somma v'a-
liosa de productos, .que eu, com a minha deficiencia d·e trabalho não 
µosso da minha tirar. Pód·e haver ,propordonalid0ade entre o traba-
lho de V. Ex . e o meu? Se não póde haver, dev-emos t2r. ambos ~m 
a mesma remuneração, o mesmo predio? 

P·ermitta o 'mestr.e: ,eu confesso que não. Sreria injusto. 
O SR. PAULO DE FRONTIN - A desigualdade não foi a objecção. 

A objecçã·o é que se torna necessario, que o colono ou o operario 
agrícola venha a ser propriefario do sólo. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Quer dizer que ha uma aristocra-
cfa territorial contra o proletariado do campo . 

O SR. PAULO DE Fa.oNTIN - Não é questão só de poder produ-
zlr; é predso que elle seja ligado ao sólo. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Mas elle não se liga ao solo por-
qll'e não quer. 

O SR. VEIGA MIRANDA - Em S. Paulo ha uma grand-e região de 
terras devolutas que o Gov·erno vende a prestações e dá gratuitamen-
te, a quem ,auizer cultivar o sólo . · . 

O SR. MAURICio DE LACERDA - Eu conheço muito bem essa hi:s-
õoria de terras d•evolutas dadas gratuitamente . · 

O .SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - (Para o Sr. Frontin) ~ Quero 
offerec-er ao mestre o argumento d-e aue ha immigrantes que ele ope-
rarias 3.gricolas, se tornaram prvprietarios, em S. Paulo . · 

O SR . PAULO DE FRONTIN -'-- O r-ei do café foi immigrante. 
O SR. ARMANDO BuRLAMAotft - Já vê V. Ex. que o Estàdó -de 

S. Paulo offerece todas as condições -para que neU-e nã-ó medr·e o sô·-
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cialismo vi<0lento; .mas, infelizmente, desta praga imputada elle não 
esta livre. 

E p·or que se tornou o r·ei d-o café, o immigrant~ citado? Por-
que ,recebendo o seu salario ponde gastar um pouco. com as suas ne-
·C·essidades e econ-0ri1izar a outra parte, para pod•er se constituir pro-
prietario. Outros que sigam este caminho. · 

Ainda mais; um exemplo muito a nós,. denh'o de casa: diga 
V. Ex. com franqueza e me diga a Camara se é possiv·el, por exem-
plo, que a Camara dispense a mim, modesto Deputado pelo Piauhy, 
que abusa de sna benevolencia (não apoiados), a mesma attenção, 
os mesmos applausos, o mesmo acatamento que deve dispensar ao 
eminente Deputado pelo ·Rio de Janeiro. Sou eu o primeiro a reco-
nhecer que nessa d~sparida·de de tratamento ·está a prova do pleno 
valor e da competencia de S. Ex. em relação á minha. Nessa diffe-
rença entr-e o tratamento dispensado p•ela Gamara á eloquencia de 
~. Ex. e a modesta oração que o.ra faço, não ha nenhuma injustiça. 
1njustiça haveria se houvésse o nivelamento dos applausos. 

O SR . VEIGA MIRANDA - Com o systema que tem si.do praticado 
em S. Paulo, o colono tem a conc·essão da t~ ·rra, obtem o s·eu pequeno 
peculio e é immediatamente proprietario, para o que basta um esta-
gio de dous annos. A grande producção de cereaes ·em S. Paulo, é 
de p equenos pro·prietarios na z.ona nova. 

O Su. ARMAND-O BuRLAMAQUI - Senhores, não desvir'tuemos Oll 
factos, nem façamos dig.r.essões s·obre o assumpto. 

Abusando da paciencia . da Camara permitto-me dizer que no 
Brasil, de facto, não ·existe a questã.o social, no asp•ecto· ·em que ella 
quer ser traduzida e expressa. E irei mais longe: essa questão so-
dal apresenta desde logo aspectos div·ersos em cada um dos paizes, 
e o de que se trata não é propriamente de reivindicações para o ni-
velamento de todos, ·nos prazeres, nos lucros, nos· benefícios, nas 
vantagens; trata-se, sim, encoberta.mente, de uma luta economica, 
poder-osa e forte, em que, se o Brasil não tomar as suas pNcauçõell, 
será uma das primeiras viictimas. 

Nesse s.entido, Sr. Pr.esidente, pedirei licença a V. Ex. para ler 
trechos importantíssimos, ond·e se vae ver qual o espírito com o que 
o proletariado moderno encara a questão, e de que modo procura 
:rr.solvel-a, com resalvas que denunciam os proposifos patrfoticos na·s 
ddiberações tomadas, -os obj.ectivos varios no enunciado das propo-
sições para uso .externo. · 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Naturalmente rt·os. Congressbs dos 
Banttings, . dos Clemenceau e de outros emprezarios de -oi;ierarios 
mnarellos na Europa ... 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Ainda bem que é V. Ex. 
quem ·emprega esse qualificativo! Por mim, não faço. essas d•is-
tincções de côres. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Pois tem de fazer, porque os. 
amarellos são affeiçoados aos governos, ou por ell2s estipendiados, 
µara dizerem cousas. 

Prefiro ouvir os cm~ não estão sub&i.diadbs por quem quer que 
seja e claramente manif.estam o que desejam. 

O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI - Refüro-me, não propriamente . â 
Conferencia de Paris . . . 
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''·, O· SR. MAuR1c10· l)E LACERDA - A' tal "Internacional ~inisterial", 
contra a Internacional de Moscou ... 

O ·SR. ARMANDO BURLAMAQUI - ... e sim á Confer·encia Traha-
Jhism de Washington. 
~- : · O · SR. MAU RI CIO DE LACERDA - Ah 1 Nem falle V. Ex., nessa p1-· 
lheria, em que, veja V'. Ex., o Brasil não poude siquer ter voz acHva, 
porque·; não tendo delegado dos patrões presente, o dos op·erarios 
não foi admittido a votar, nem lhe foi possiv.el instituir uma p·es-
qniza sobre a legitimidade de s·eu mandato. AJém do mais, foi uma 
Conferencia do Trabalho em que nem o Gov·erno ousou . faz·er a pu-
blicidade do que se deliberou, p.01·que ignora o que tem de ser pu-

. hlicado. 
O SR. FAUSTO FEHRAz - Não apoiado. 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Senhores, acham-se nesta Casa 

dous dos seus ·eminentes vultos, Srs. Mello Franco e Fausto Ferraz, 
que foram nossos representantes em Washingto•n e que responde·rão 
cabalmente a V. Ex. · 
, , O SR. MAURICio DE LACERDA - Começou a Conferencia .por ser 
desacreditada diante dos proprrios Estados Unidos, onde não t-eve a 
menor importancfa, nem se faz.endo r.epre·sentar aquella Nação 1 . 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - . Admittamos, porém, que seja 
1 

a 
expressão da verdade tudo quanto aiCaba de diz.,,r o eloquente Depu-
tado fluminente, e que a .Conferencia de ·washington constitua uma 
simples manobra dos governos, para illudir o mundo. 
. O SR. MAURICI-O DE LACERDA - Isso mesmo, uma "camouflage''. 
: O SR. ÁRMANDO BuRLAMAQUI - Cheguemos até ahi: tera sido 
i.tma "camouflage" . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não foi acatada nem podia pelos 
j3roprios gov~rnos que a inventaram, inclusive por aquelle que a con-
vocou o dos Estados Unidos, que, repito, iá não se fez representar ·i 
· O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Tenhamos tudo isso como certo; 
~uas, pergunto eu em sã oonsóencia, em bom radocinio: reunidos os 
1·epresentantes dos patrões, dos operarios, dos governos em uma i,ls-
semblé;l commum, para tomar uma decisão préviamente combinada, 
Industriados sobre a mat.eria a votar, seria possivel que nesse reciato, 
aquelles homens se d·escobr i s~:e:r:J. a todos os monrnntos, que ;;iersona-
1idades de competencia provada em todos os seus actos, tivessem 
mostrado que eram ntanrlados · alli p'ara a exclusiva funcça•.) tle r,)n· 
cardar e illudir o publico? Comprehendamos que isso não é admris· 
sivel. Elles haviam de ter, pelo menos a habilidade de encobrir ds 
seus fins, mantendo certa solidariedade com os principios anterior-
.mente prégados. 

Pois bem, iss_o não se deu, e é o que a Çamara vae ver. 
Quando os ·operarios foram chamados a se r.eunir em uma as-

sembléa, afim de participarem, com o ca•pitaHsmo, nas . Fesolu<.;ões 
que se d·eviam adopt_ar para proteger, tanto o capital-dinheiro, ·como 
o capital-trabalho, que se verificou? · · 
· Verifkou-se, de parte d·e uns e .de outros a preoccupação unica 
de def.end·er o ponto de vista de cada paiz que representavam. 

E de que fórma? ·Com a mais flagrante e com absoluta desigual-
dade entre os povos, elles, qué procl11man'r a igualdade entre 'os 
homens ! 

Confesso, Sr. Presidente, que o assumpto tem estado semorc 
fóra das minhas cogitações; sou apenas um mero amador . Não posso 
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porém, admittir que um espirito esclareódo se desinteresse de ques~ 
tão que se pret~nde implantar no paiz .e que é contraria aos nossos 
habitos, indole, tenrdencias e custumes, além de ferir de frente os 
nossos c1ireitos que são os direitos de ricos e pobres que têm a feli-
cidade de viverem em no~so pafa. 

O .Sh . MAURICIO DE LACERDA - Se a questão nã·o existe, então esse 
espirito esclarecido está absolvido. · 

O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI - Não existe para mim, mas para 
.v . Ex . existe . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Nesse caso, estariamos discutindo 
se Christo era ou não D.eus, e outras questões byzanNnas e acad«!·Ini-
ras . Se não existe para que discutir? E' tocar para a frente .. . 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Acreditava ·dev·er ao honrado 
Deptaudo p elo Rio de Janeiro uma explicação ... 
· O SR. MAURICI<O DE LACERDA - Agnrdeço muito a V. Ex. ; aipe-
nas pondero que admitU.da a inexistencia da questão, não cabe dis-
cutil-a. 

O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI - . . . bem como a V. Ex . , .Sr, 
Presid·ente, e á Camara, que benevofameinte me ouvem . S. Ex., en-
tretanto, f.oge immediatamente ao terreno do debate, tolhendo-me a 
palavra, oom o dizrer que, não existindo a questão, não temos dé 
discutil-a. · 

Não é tanfo assim. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Ah! En'tão existe . 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Não existe com a feição que 

V. Ex. quiz lhe dar; mas existe no tocante á modificação das leis, 
de que a sociedade necessita para viver. . 
• O SR. MAURICJ.O DE LACERDA - P·erdáo; qu·~m está fugindo : :.é 

V . Ex ., que affirmou em absoluto não existir a questão e agora já 
reconhece que existe ao menos sob C'erto aspecto. . . : 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Inici.ei a minha oração, decla-
rando que, s·e a questão social diz respeito sómente á legislação ne.-
cessaria para que a sociedade viva, eu não seria tão estulto e até -..,.. 
perdôem-me a rudeza do vocabulo - idiota - ao ponto de asseve-
r-ar que não ha questão social. 

O SR. MAumcrn DE LACERDA - Ahi, o responsavel seria o Presi-
dente, que primeiro fez essa declaração. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Nem o Pr·esidente avançou tal 
p.roposiçã.o por essa fórma absoluta. E' preciso estabelecer a corre-
lação, a interpendencia ·entre a proposição de S. Ex. e a continua~ 
.çã·o do seu memoravel dis·curso . · · · 

Náo foi uma prop·osição absoluta no sentido que V. Ex. quer 
dar. · 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - A mensagem está toda ·errada em 
materia de legislação sodal, inclusive em fac·e do trabalho que se 
fez na Camara e que parece, nem f.oi lido. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - E' outro assumpto. Trataremos 
em outra occasião. V. Ex. v-erá onde estará o erro. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - E' o assumpto concreto, é o ponto 
em que V. Ex . se coUoca, dizendo que, se existe a questão social é 
'}uanto á legislação; pois até ahi o Presidente errou. 

O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI - Veremos depois. Não é o que 
•geralmente se chama questão social . Essa expressão c-ostuma ser ap-
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plicada ás reivindkaçõ·es, á revolução para a igualdade, o que não· 
póde existir em um paiz c@mo o nosso, ond;·e todos já são iguaes pe-
rante a Constj.tuição e as leis, ond,e o pod.er publico não conhece 
distincções de classes. E' isto precisamente o que se preLmde esta-
bele·c·er no Brasil : - uma luta que ainda não conhecemos, que não 
temos motivo para conhecer . 

O Sn. MAURICI10 DE LACERDA - O que se pretend·e estabelecer, 
não; o que já se acha· estabelecido. 

O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI - Não cortemos a argumentação, 
Sr. Presidente; e V. Ex. vai ver como os proprios trabalhadores, os 
repr·esentantes mais genuínos do oip erario, ou, p•: lo menos, que as•sim 
se intitulam, contam com . tal p.o•der para fazer cessar toda a vida do 
paiz, como pretenderam fazer com a propria França. 

O Sn . MAumcrn DE LACERDA - V. Ex. está r e.dondamente en-
ganado . As gréves,. na França, por isso que o i;yndicalis1110 é organi-
zado, são resolvida s por um plebi1scüo prévj.o, e urna v·ez deliberada 
a gréve, por maioria, se executam . Não ha chefes . 

. O SR. ARMANDO BunLAMAQUI - Não ha quem não conheça o 
famoso Sr. Jouhaux . . . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Jouhaux está em scisão dentro da 
C. G. T., filiou~se ao grupo que se uniu ao partido do Governo da 
fü.:publica. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Eu ·estava em Paris, ·quando, uma 
tarde, ás seis horas, J.ouhaux ou outro que ·occupava o logar que 
.Jouhaux ora occupa, declarou que, áquella noite, a cid.ade ficaria sem 
lu:i; electrica; e, de facto, assim acont2ic·eu . 

O SR. MAumcrn DE LACERDA - V. Ex . permittirá que eu diga: 
não conhece.a . organização da C. G. T . Paris, ficou privada de luz 
electrica peio ·voto prévio d e todos os seus associados . 

O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI - Vej.amos o que se pa ssou na 
Conferencia do Trabalho, reunida em Wa shington. 

Esta conferencia assentou como bas·e que as resoluções a tornar 
só seriam applicaveis á industrial, e não ao cornmerci-o, nem á ag.ri-
cultura. Eis a primeira differença. Porque só se applicariam suas 
resoluçõos á industria ? Porque foi de todas as esp ecies de trabalho, 
aquella que a convulsão da guerra mais fundamente feriu entre os 

belligerantes e aquella em que justame·nte os paizes productorie.s de 
materia prima menos soffreram e, portanto, era natural que se viésse 
legislar sobr·e ·esta, com as restricções que procurou faz·er e não sobre 
as outras duas, que são igualmente trabafüo, ·embora sob aspectos 
àifferentes. Mas isto não é importante . 

O SR. MAumcrn DE LAcJmDA - O mais interessante é que a 
França acaba d·e apresentar, governamentalm:e1nte, um proj.ecto que 
vae muito além dessas decisões de 'Vashington. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Quand,o S·e estaheleceu, em 
\Vashington, urna discussão sobre as grandes thes ~ s da questão so-
cial moderna, em sua phase d·e legislação . .. 

O SR : MAURICW ·DE LACERDA - Não é ex,acto . Não ha nenhuma 
grande these. Só as pequenas foram discutidas : trabalhos . de mu-

·lheres, de me-no.I"e·s . 
O SR . ARMANDO BURLAMAQUI - Na opiniã·o d·e V. Ex. Conti-

,mand·o: o I"epresentante brasiléiro, Sr . Deputado Mello Franco, teve 
occasião de intervir, p ara declarar, como se póde lêr na 18• acta, ás 

·pags . 409 'e 415, que algumas das me·didas então pedidas com tanto 
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recl:.imo, tanta luta, e tão discutidas, já se achavam em vigor no Bra· 
:;il, onde se quer c.rear a questão social, outras já ·estavam previstás 
em nossa Constituição, e, final1mente, teve S. Ex. necessidad·~ de pro· 
testar como se acha impresso sob n. 4; pag. 307, da acta 15, por se 
p•crmittir uma inte·rvenção contraria ao systema de legislação dos 
paizes da Ame.rica Lat~na. 

O Sn. MAURICI·o DE LACERDA - E' uma questão limitaqa aos ope-
. rarios ·extrangeiros. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Felizmente, isto não foi repro-
µuzido nas conclusões finaes. · 

O SR. MAumcrn DE LACERDA - V. Ex. está enganado. A' do11 
operarios foi reproduzida apenas com caracter facultativo, mas foi 
reproduzida. 

O SR. ARMANDO BURLAMÂQUI - D-e mo·clo que se verifica, Sr. 
Presidente, que são os proprios representantes elo trabalho . . . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. permitta um esclareci-
mento. O Sr. Meno Franco protestou contra a igualdade de trata-
mento aos operarios extrang2iros e nacionaes, ·dizendo qµe isso 1a 
estava consagrado em nossa Constituição; prote·stou CO'ntra a fiscali·· 
zação dos operarios extr-angeiros ou Ministros extrangeiros, no tra-
tamento dos mesmos,-' como ·na.cionaes, dentro do nosso territorio, e 
protestou contra uma outra delibnação que nada tem do op·erario, 
sendo de poliUca internacional. S. Ex. póde dizer 5'e é ou não 
exacto. · 

O SR. ARMANDO BunLAMAQUI - O nosso representante protestou 
contra a acceitação de dis•posições. que feriam o int·2resse do Brasil 
qu e, sobre o assumpto, appareceu com uma orientação que. nenhuma 
passou em liberalismo; e, mai·s ain.da vota•das as convenções, ficaram 
i.ujeitas a re.stricçõ2s; (eis o caso imp-ortante para o qual chamo a 
attenção da Camara), devendo ser examinadas, para esses casos es-
peC'iaes, na proxim~ Conferencia dó Trabalho a reunir-se no annq 
corrente (le!ldo) . 

'.' . . . Mas ta2s restricções, conforme se verifica no proj-ecto postq 
em discussáo, na acta decirna sexta, pags. 337 e seguintes, só tinham 
applicação ao Japáo, as Indias. á China, ao Sião, á Grecia, á Ruma-
nia e a Cuba na Arnerica Tropical . . . " 

O Sn. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex.' leia a organizaçãe do De-
partamento Intern acional elo Traballl o, ·e :.i'hi vae ver que todas as 
nações, mesmo signatarias .e que fizeram depositas, se estão eximin-
do das obrigações do convenio. 

o SR. ARMANDO BUHLAMAQUI - (Continuando a lêr): 
" _ . Não era justo que o Brasil, cujo desenvolyimento ipdus-

lrial é bem inferior ao do Japão; que o Brasil, que na questão da bor-
racha se adia em inferioridad-e de condiçõ·c.s, ·em relação aos paizes 
do Orien te, não só porque nestes a borracha é de plantação, como 
tambern _porque 'º trabalho operaria é muitíssimo mais barato, por 
ser o numero de trabalhadores muito mais ·elevado; por fim, que o 
Brasil, que na questã.o do assucar, apezar de ter uma ár.:a apropriada 
para a cultura da ~anna, maior c1ue a d·e Cuba, apenas, produz me· 
nos .de dez por cento da producção mundial, ernquanto Cuba produz 
25 por cento; não era justo que ao Brasil, que ainda está no começo 
<le sua formação. não fôssem applicadas aquellas mesmas ex:cepções 
~oncedi·das áauellas nações, afim d·e p ermittir ao nosso paiz, pelo· 
menos, enfrentar a concurrencia immensa que lh·e é feita, -e de que 
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depende, em grande parte, o seu dese11volvimento, tanto mais quan-
ro á ·escass·ez do numero d·= op·erarios especiaes, o r-endimento por 
hor·a, não permittem, em ni'uitos .casos, c-0m mais forte razão, a appli-: 
cação do principi-0 de oito horas diarias e 48 horas semanaes, a nãe> 
ser que esse principio fôsse renunciado :_ como não dev·endo exc:-_ 
Jer de 48 h-0ras, multiplicadas por 50 semanas ou sejam 2. 400 horas. 
p:or · anno ... " 

Sr. _ Presidente, -0 assumpto é po.r dema:is interessant-3 para que 
me furte ao pra2ler de ler á Camara o final desse relatorio: (lendo) 

". . . Foi esse o motivo - diz o repres•:ntante do Brasil - da 
minha intervenção e na acta n. 19, pag. 4315, se encontra a argu-
mentação que produzi, apoiando b projecto de Convenção adaptado 
pela _ Confierencia, ·em suas linhas gera·:s, mas mostrando ser o caso 
do Brasil um caso muito especial e criticando o mesmo projecto por 
não attender á liberdade do trabalh-0 que, aliás, tinha sido perfeita-
mente salvaguar·dad-0 no proj-2cto do De.pulado P·ern.etta, apresenta~ 
d<> ao Congresso Brasileiro em Agosto ultimo ... " 

Vejam · hem VV. Exas. : não foi attendida a liber·dade de traba~ 
lho, por uma Cnnferencia Trabalhista! 

O SR. MAuRrcrn DE LACERDA - Por isso mesmo o -G-0verno não Q 
adoptou. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - (Lendo ainda) : 
". . . P·oderia eu deixar d·ê exigir a appHcaçã.o das mesmas ex-

·cepções para o Bras-il, na parte que não affe.ctasse á nossa legislação 
já em vigor; não seria trahir o mandat-0 que o Governo Brasileiro 
deu-me a honra de des·:mpenha.r, ' se deixass·e de insistir sobre esse 
ponto; quando eu assistia nessa conferencia, antes a uma luta para 
o pr·eparo de ca-d•a paiz, para a guerra economica, do que mesirro 
principlmente a questão operaria? E tanto mais me era imp-0sta essa 
norma de proceder, quanto no nosso Brasil não existe, nem poderia 
exi.stir, tão cedo u,ma questão operaria, não cabendo a uma democra-
cia _exemplar com a nossa, alimentar um antagonismo entre a classe 
capitalista e operaria, antagonismo que talvez tenha bastante razão 
de ser nos velhos paiz·es, e nos que já attingiram ao apogeu de seu 
.tlesenvolvimrnto, mas que não pôde medrar em um paiz em que a 
immigra'l;ão é uma necessidade, e em que a Constituição dá aos ex-
trangeii;o1. os mesmos direitos que . aos nacionaes . 

E · todas as vezes que a delegação do Brasil á Conf.e.fencia de 
Washington teve de intérvir, foi sómente para impedir que o Brasil 
fôsse victima de um esbulho, tentado de ser praticado pelos que , se 
diZiari1 ser os d·efensores da idéa da igualdade, como principio real 
da vida . " - ' 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não apoiado. A mai-0ria do Con-
gresso era de patrões e do Estado e a maioria, o ter,ço, de operarias: 
Se ha uma deliberação offensiva á liberdade, os op·erarios não são 
solida rios com ella. · 

O SR. ARMANDO BuRLAMA,QUI - Sr. Presidente, peço licença a 
V. Ex. para ler a declamção de voto do Sr. Mello Franco . . _ 

.O SR : MAURICIO DE LACERDA - Até ag-0ra foi ·do Sr. Carlos de 
Sampaio, interessado vivamente em que no Brasil não exista questão 
social, et ponr canse. . . · · 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - .. . "e publicada na acta n. 21, 
pag. · 521, (lendo): 
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"Ahi V. Ex. vera tamtherii o ardor com que esse meu distincto 
companheiro apoiou o protesto feito pelos delegados do sul da· 
Africa e do Paraguay contra ·o facto inqualificavel de ser o Conselho 
de Administração do Bureau Internacional elo Trabalho composto 
de 24 membros e constituido apenas de quatro não europ:·?!lS e entre' 
estes um só americano." 

E' esta a fórma de Jiegislm· peio trabalho para a formação do 
conselho director d .. e tod•as as questões operari·as do mundo, isto é, 
a quasi exclusão das America.s como já se viu na Conferencia da Paz; 
em Paris, em outro genero de idéas e interesses. 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA - V . Ex. · não confunda. Por isso 
ê que eu chamei "pilh12irka" a essa Conf.erencfo .. A maioria era de 
dous terços, comprehendidos nesse numero Estad.o e patrões, e um 
terço se constituía de representantes indiNdos pelos governos e 
patrões . Não queira V. Ex ·. atirar a sua responsabilidade sobr·e os 
hombros dos operarias. , 

O SR. ARMANDO ÉURLAMAQUI - Esta ques•tão só póde ser devid·a-
mente esclarecido pelo honrado collega de Minas Geraes, Sr. Fausto 
Ferraz, represent·ante dos· operarios brasileiros. 

O SR . MAURICIO DE LACERDA - Não predso de corneta acustica ... 
Sei qual foi a organização do Cong•resso. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI -- Sr. Presidente, o importante 
trabalho a que me refiro conclue desta maneira (lê) : · 

" ... Parece incoherente que, quando se préga a necessidade de 
c,rear a democracia ·em cada paiz, se queira impedir a constituição 
de uma democracia muito. mais natural, a das Nações, em qae não 
haja distincção de nações de varias or·dens, tanto mais quanto, se 
não si" pód e acceitar a theoria do sup:3•r-homem, muito menos se póde 
admittir a da super-nação; mas o que é facto é que ·ella ficou mais 
uma vez evidenciada nessa Conferencia, que a consideração disp·e·n-
sada não é a mesma p·ara todas as nações . 

V. Ex. de·ve e.ntretanto comprehender a satisfação de que se 
acha possuída toda a Delegação brasileira de ter concorrido para se-
rem acceitos os principias gerae~ que devem constituir a pedra fun-
damental desse magestoso edi.fióo que será a sociedade das nações, 
no· dia em cme passar, de uma aspiração sublime da Humanidade, a 
uma nalirl-ade que res.olva o problema social ... " 

Ora, Sr. Presidente, não me furto ainda ao desejo de assignalar 
em meu discurso 11ma phrase reveladora pronunciada pelo Presi-
dente em exercido dos Estados Unidos, e que retrata, que photogra, 
pba niHdamente o pen &amento dominante em todas as camadas in-
t.ernacionaes, quando o illustre esta.dista, no discurso inaugural da 
Conferencia da Paz, declarou: 

"We want an industrial d emocracy, but we also want an indus-
trious democr-acv." 

S. Ex., o Sr. Vice-Presidente Marschall, accentuou immediata-
mente que elles tambem faziam questão de uma democracia indus-
triosa. . 

Sr. Presidente, já hei fatigado por demais .. . 
O SR . M.ÜJRICIO DE LACERDA - Não apoiado . 
O .SR . ARMANDO BURLAMAQUI - . . . a ben·evolencia da C::imara. 
Não me animaria, -repito, a fazer as considerações que a Ca-

mara tão bondosamente ouviu, se não tivessP, dado o aDarte que me 
permittiu meu prezado amigo ·e collega o Sr. Maurício de Lacerda 
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e que não podia deixar de ser completa.do ·com as explicaçõ~s que 
ora, muito resumidamente, acabo de dar. 

O SR. MAURICio DE LACERDA - Felicito-me por t 2r ipropordona-
do a V. Ex. 'ª 'O'pportunidade de justificar a phrase do Sr. Presi-
dente da Republica. 

ü SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Perdão; esperava outra inter-
rupção, .que estiv·esse á altura do talento do honrado D-2putado. 

O SR. MAumc10 DE LACERDA - Permitta-me V. Ex. explicar o 
meu aparte, que nada tem de inj.urioso. Baseei-me par.a proferil-o, 
em seu exordio. V . Ex . disse que quem fez a declaração ide que não 
havia questão social no Brasil foi o Sr. Presidente ·da R epublica . 
Como 'º nobre Deputado é amigo pes .~oal do Sr. Epitacio, d,ahi in-
feri que seu discurso tinha por obj ectivo sustentar aquella propo-
siçãD . 

O SR. ARMANDO BuHLAMAQUI - Quem avançou na Cama.ra se-
melhant·e proposição fui ·eu; quando tive a honra de dar um "não 
apoiado"', foi V. Ex. que me interpellou nest2s termos: "Não apoiado, 
porque?". 

A razão ,é que meu e.spirito acreditava .então, como acredita 
agora, ·e não ha motivo para deixar ·de acr·2iditar, que a questão so-
cial, como se a quer apresentar, emprestando-lhe uma feição de 
luta entre classes e de reivfodicaçô: s violenta~, nã.o 'PÓd·e, não deve 
existir entre nó·s. 

Ao fazer tal proposição, o Sr. Presidente da Republi ca não a 
creou . Elia é anterior a S . Ex ., é mesmo uma proposição, cuja ori-
gem se perd e com a •ev·idencia e a logica dos factos; que enunciada 
por S . Ex. o Sr. Presidente da Republica, por mim, como podia ter 
sido por qualquer outro, sem .que qualquer um de nós tivésse o di-
i. eito ·de reclamar a sua paternidad e, conte.ntando-se em apoial-a 
com uma exipressão do ·estado r eal em que se ·encontr·a no Brasil o 
problema operari.o . 

o 'SR. MAURICIO DE LACERDA - E' a teimosia carthagineza; um 
dia os Romanos ch egaram J,á . . . 

O .SH. AHMA NDO BuHLAMAQUI - T alv 2.z V. Ex. ne·ssa occasião 
esteja ao nosso lado . o SR . MAURICIO DE LACEHDA Quem sabe? o mundo dá tantas 
voltas .. . 

O SH. AHMANDo Bu nLAMAQUI Sr. Presid ente, o ass·umpto é de 
uma vastidão imrnen sa ; a materia pód e permittir a um talento como 
o do nobr '! iDeputado pelo iRi·o elo·: Jan eiro occupar longamente a tri-
huna d·a Camara e pr-encl·er , p ela seducção da sua 'palavra, toda a sua 
atten ção ; mas, a mim, a ue estou acostuma·do á navegação fi e cabo 
a cabo, o esforço é gr ande . 

Muito teri a que dizer, apr·r<cia.ndo o assumpto em seu legitimo 
aspecto e sobr·etu do ·em suas r elações com a economia politica . 

Mas drwo tPrn, inar . Acr edito que interpreto o sentimento g··ôr al 
·te nosso paiz, paiz de ampl as fr anquia·s, de costumes os mais libe-
raes, faz·eD'do igualmente um ap peUo par a .qu·: as for ças creadas, por 
se conjugarem não se destruam nem se preten.dam destruir, não · se 
influenciam. nem se deixem influencia r p:=la illusão de uma situa-
ção de ·conflicto ·contra r ia aos seus legítimos interesses ·e negação da 
~it1nação r eal em au e libernlmente vivemos . T ·enho esper ança, Sr : 
Presicl ente, que na consciencia naóonal, tão ciosa de seus direitos 
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corno de seus dev2res, não rnedrariá a planta damninha que se quer 
transplantar para o nosso meio acobertada pel·a chimera de um 
estado sodal thcoricam·cnte possiv.el, mas que a ·pratica de todos Oli 
temp'Os mostra ser oontrario ás proprias leis natura·2s. Temos todos 
o direito de muito esperar ela acção do Poder Legislativo como 
do Poder Judiciario na proteeção que deve ser dispensada ao homem 
livre ·em um paiz livre. Não menor dir·eHo .nos assiste de muito 
confiar no espirito de justiça, na recüdão de conducta do Governo, 
que, p·ara felicidade do paiz, •dirige os destinos da Republica e qu~ 
respeitando todos os direitos, garantindo todas as liberdades, não 
foge nem á responsabilidade de seus aclos para assegurar o livre 
exercício de todas as idéas, nem a sua preoccupação de ampa·rar 
qua2squer soluções que dentro dos moldes legaes conciliem 'O espí-
rito perturbado da sociedade moderna com todas as suas necessida-
des effectivas, provenham de um ou outro elos capitaes que consor-
cia·dos darã'o a grandeza e o progr.esso da nossa grande e livre 
Patria. 

Acredito, finalmente, Sr. Presidente, que um espirito affeito ã 
pratica da Justiça, e delle fazendo o seu culto, como o do Exmo. Sr. 
Presi.dente da Republica, nunca deixará ele ser digno da confiança 
que nelle deposita a n·ação para a manutenção da o!'dem nec , ssaria 
ao livre funccionamento ·de todas as liberdades que fruímos. (Muito 
bem; milito bem; o orador é cumprimentado e muito abraçado pelos 
seus collegas.) 

SESSÃO DE 22 DE MAIO (1920) 

O Sr. ;Miaufii•c•io de Lléllcier'd'a - Sr. Presidente, tive, c·omo toda 
a Camara, o grande prazer ele ouvir o discurso - especie de defesa 
<lc these para doutoramento, nesta Cas·a - elo honrado representante 
do Piauhy. 

Dei a .S. Ex. um aparte ·que, por poHçlez, tratei de, logo, expur-
;rnr das possíveis rebarbas que, nesse sentido, o nobre Deputado po-
deria ter~encontrado. Felicitei-me nesse aparte por haver 1propor-
cfonado ao Sr. Epitacio ·O ensejo de, por meio de um de seus mais 
fieis porta-vozes, sustentar a negaçã•o d·e uma questão social no 
Brasil. 

Não o fiz, Sr. President·e, para attribuir 'ªº commandante Bur-
lamaqui o desejo subalterno de uma cortezania palaciana a uma ver-
dade de que .S. Ex. não partidpass·e, por crença e por fé. Mas 
confesso a V. Ex. que ouvi o discurso, fui lei-o, corrigido pelo illu1.-
lre Deputado; procurei aprecial-o, através das apreciações da im-
prensa, e não o entendi: ou está synthetico de mais ou ha qualquer 
cü11s:>. de etheTeo, de inconsciente, de metaphysko em sua .explanao 
ção doutrinaria. S. Ex. bordejou, em um "socialismo de cabota-
gem", pela questão proletaria moderna. 

Começpu negando-a e terminou acceitanclo-a, limita·da, como um 
determinismo social, aos legis1adores .que não teriam o direito de 
kvantar hypotheses doutrina;rias, sómente o de transcrever nas lei& 
i;•Ositivas as theses colhidas· pela sua obs·ervação. Era, por assim di-
zer, uma expressão · emocional' da questão através das leis, em Jogar 
d~ racionante. 

.. 
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Pude entã·o apprehender, no meio -do chw·ivari litterario do 
discurso do honrado representante do Piauhy, que S. Ex. acceitava 
uma que·stão social a seu modo, uma qu·2·stiuncula. O legislador teria 
que regular uma phase da vida em sociedade inteiramente nova; re-
gular, como regula, todas as outras ü:brigações que, na vida d·as rela-
ções humanas, surgiram para o Direito Civil. Cre·aria uma especia-
lidade no Direito, como app·areceu a do Direito Commercial, a que 
vamos chamar, para facilidade da terminologia, "Direito Industrial" .. 
E, fóra disso, nada teria que alterar, nem na cüdific·ação publica dos 
textos da nossa Carta, nem na codificação privada dos t·extos do nosso 
Codigo. 

Antes de apreciar esses pontos de vista siiranés, antiquados, 
1ruero, Sr. Presidente, ·mostrar uma das consequencias interessan-
tes dessa maneira de encarar ü prohlema entre nós. Vou aeceitar; 
de principio, com o Sr. Deputa.do p·elo Piauhy, que nã<o existe urna 
questão social no Brasil, digna desse nome, como se pronunciou o 
Sr. Presidente da Republica na Associação Commercial: que o que 
existe é um problema legislativo. E vou á mensagem do Sr. Presi-
d.t:>nte, mostrar, assim corno eu deelarava, .cruanrlo fui. contest·ado em 
a.parte por S. Ex . , que o Sr. Presidente da Republica, se não era 
um ignorante da questão, era um indifferente em materia düutrina-
ria; que nesse m esmo ponto positivo das leis, se não é um indiffe-' 
rente, se não é um ignornnte, ·é um drescuidado. 

Sr. Presidente, li a mensagem do honrado Chefe de Estado com· 
verdaeiro pasmo . Bracejei no vacuo, na questão social, deante dos 
ter;;1os em qne ri la está r·edigida. 

Alem d') titufo sobre ·pare.de operaria, em que S. Ex. muito ori-
gi ualmcnte não arreitou crne exista uma questão social, nias quer 
uma ~egisla<;-ão .pG.ra os delictos sociaes ; isto é. não acceitando, :õxista 
umn idéa social, acc eita, entretanto, que as idéas já se tenham gene-
ralizad'.) por t.ü fórma, por tal modo exaggerado, que sejam uma 
paixã. ~ e paixão criminos·a; vem outro titulo sobre legislação. Este 
pert.lnce .10 c:::pitulo de a_gricultura; de sorte que, se a'hi ha uma ou 
outra batata qne s·eia cuUivada, não se deve estranhar; mas, nos 
molcles lit!er.rir10& do Sr. Presidente da Republica, não ha como 
colhei· esse tuberculo, porque na grammatica corno no resto, S. Ex . 
é infallivel, r, segundo os .iornaes, um especialista em tudo. 

· Duas referencias se contêm na mensagem: uma sobre accidentes 
do trabalho, outra sobre conferencia do trabalho . 

Sobre accide·nte do trabalho é verdadeiramente lastimavel a 
aus·encia de qualquer attenção, de parte do Pr·esidente da Hepublica; 
pela legislacão já em vigor, como p e]o trabalho da Commissão de 
Legislação Social da Camara, que, posso asseverar deante da critica 
nue fez da lei actual, S . Ex. nem acompanhou, nem leu, nem d·ellá 
teve noticia, aJ')ezar de ser, em actas extens·as, publicada no Diario do 
Congresso, e reproduzida na imprensa diaria. 

Basta dizer, Sr. Presidente. que a lei de accidentes do trabalho, 
votada em uma hora ele agitações grévistas, ve1u inçada de de.f.eitos 
e {TUe a taNfa <la Commissã·o ele Legislação Social, o anno· passado, 
consistiu, consultando-se o Poder Judiciario, nas pessoas ele vario's 
Mini~tros dG Supremo Tribunal Federal, consultando-se a junta 
creada pelo derreto no Podei· :Executivo; a aue se referiu o Sr. 
Presirlente da Reoubli ca, ·('Onsultanrlo ·os patrões ,e consultando os 
pr.oprios operarios, em c olher o relator g :ral to·dos os dados atti-
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nentes a urna modificação, de accôrdo com a experiencia da lei nos 
~cus textos primitivos. . . 

.Pois bem, o Sr. Presidente da Republica não se referiu a nada 
disso; fallou como se deante da lei que está em vigor, não tivesse 
havido inquerito nem consequencia d 2sse trabalho, e diz achar que 
ella deve ser modific·ada. 

(Vll()Uif1cada, como ·1 
Conf\:sso que talvez eu seja grande ignorante em materia de 

economia politica, mas eu não diria que a lei de accidentes não 
deve basear a indemnização' no c·apital e sim no rendimento; não o 
diria por motivo muito simples: porque, tanto na lei de accidentcs 
actu.,al, como na futura, .que .está votada pela Commissão de Legisl:a-
ção e Trabalho, não v1 nem no .capital nem na renda base do sa~ 
iano . .. o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Que é rendimento do capital-
trabalho. 

O SR. MAURICIO DE LAC:ERDA - Perdão, vamos deixar esses sub-
entendidos. Capital, em economia politica, é drnheirn. Trabalho é 
trabalho . 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Em economia politica, trabalho e capital. 
_ O SR. MAURICIO DE LACERDA - Perdão . Se levarmos o direito 

de hypothese aM lá sobr-e o conq·eto da ·questão do trabalho e da 
questão do capital, veremos que o trabalho é mais que capital, por-
que o capital é trabalho accumulado, e portanto, seria uma erronia 
,dizer que o trabalho é capital. O e-a pi tal não é {>Utra cousa senão 
trabalho accumulado. Se o derivado é o ·Capital, o original é -0 tra-
balho. 

O derivado, não é, pois, o capital-trabalho, e-apita! ·em pro-
ducção, mas capital que ap·'•:-Uas é o trabalho em producção-. 

O SR. NICANÓR NASCIMENTO - E nessa questão estão de accôrdo 
os economistas classicos com os socialistas. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Lemibro a V. Ex. ·a leitura do 
livro sobre "desordem economica e economia official". 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Só mesmo na desordem eco-
nomica ... o SR . ARMANDO BURLAMAQUI - Doe accôrdo ·com a desordem so-
cial que VV. ·Exas querem implantar no Brasil .. . 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - V . Ex. quer implantar a desor-
dem pela tyrannia. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Quero implantar a -ordem pelo 
respeito, emquanto V. Ex. prete·nde o ·excesso para nos conduzir á 
anarchia. 

O SR. MAURICIO DE LACEHDA - Felicito a V. Ex. Peço, porém, 
licença. Brev.e chegaremo.s ahi. Esse é outro ponto, inteiramente 
outro ponto, fóra da discussão de hoj·e. 

Vamos aos nossos. Primeiro ponto: o nobre Deputado diz que o trabalho é capital. Vou acceitar isso com S. Ex. 
O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI - E' a minha opinião. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - · V. Ex. vae vêr que ahi mesmo 

deixa em má os le.nçóes a phrase da mensagem. ' 
Calculo a indemnização sobre o salario. O que se calcula so-

bre o capital é a pensão. 
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As ~eis de accidentes obedecem a dous regimens, ou ao de· in-
demnização, ou ao de pensão, sendo que o de pensão é o de ten-
ilehria uíiiversal, e o -de indemnização de t-2ndencia de duas ou tr-es 
nações mais ou menos, entre as quaes nos contamos. A pensão. é 
calculada ou sobre o capital, · propriamente, sobre o capital valor 
paralysado, ou s-obre o rendimento qu e é o capital, o valor cm 
realização. A indemnização, não, porque seria uma iniquidade. 

O palrão, que tenha grande capital empregado, maior numero 
de operarias, por tanto, maior numero de casualidades d·e acci-den-
tes, deve pagar maio-r somma de indemnização? Não! 

O que é logico e o que o prindpfo de indemnização faz preva-
lecer, é que o operaria que se invalide ·em serviço ou soffra 0 acci-
ilen1e s·eja pago, ou de todo, se a invalidação é permanente, ou de 
parte, calculado o tempo da invali-dação do salarí.o de que ·elle se 
vê privado, por t 2r no trabalho arriscado sua sande ou sido mu-
tilado. 

A mensagem, nesse ponto, quer o capital seja trabalho accumu-
lado, quer .o trabalho seja capital, -por este ou aqul'\lle prisma em que 
o observador se colloque, mostra que as ·e·xprt:&!làes não deixam de 
valer o que são; apenas, diff.erem para sansfazer o ponto de referen-
cia particular do obs·ervador como se a·cha elle collocaclp: p ensão ou.· 
lndemnização. · " 

Na lei ele accidentes do trabalho, desde que adapte o principio 
da indemnização, com .o calculo sobre o · salario, o salario pôde , 
funccionar como ren-dimento do capital trabalho, s e o trabalho fôsse 
capital e não trabalho e ahi é que o nobre Deputado vae vêr o erro 
da mensagem. e quem paga o accidente não é o capitalista-trabalha-
dor, mas o capitalista do dinheiro, por que calcular sobre a base do 
i:cndimento e não dizer francamente que se está calculando sobre 
a base do salario? Por que fallar em rendimento? Rendimento q1ile 
t' urna cm1sa e salario que é outr:a, pertenc·enclo cada vocabulo a 

·uma cousa? 
Prosigamos . O Sr. Presidente da Republica, na sua mensagem, 

refere-se á nossa legislação social lamentavelmente esquecido do que 
li.avia, antes do •Codigo Civil, naquelle seu artigo antipathico, posto 
ás pressas, porque o CO'digo Civil se retardou 1 O annos em nossas 
Com missões. Quando o Codigo surgiu não podia mais desempenhar 
seu grande papel, visto como todas as codificaçõ2s, quer a napo• 
1eonica, quer a italiana, .quer a allemã, obedediam a um programma 
político de unificação nacional. A nossa já não podia fazer esse pa~ 
pel nem contentar ao pensamento coévo. E é •e.sse que o Presirlente 
cahe deante delle de mãos .postas. Quando surgiu ela nossa votação .. , 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO - Já era anachronica. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA -'- .. .' a Camara, impressionada pe-

los acontecimentos sociaes, -não podia emendar, tão pouco o Senado, 
·votámos, d ez annos depois, quando a crise social apontava no hori-
zonte, um Codigo r-etardatario. , 

Dalu passarem o tal artigo, a medo_, para -dentro do seu texto 
muito tímido, muito esquivo, muito arredio do pensamento · do 
sccnlo. 

Esqueceu-se, além disso, o Sr. Presid;ente da Republica, de que 
no (~overno Provisorio jrá havia um decreto com esta tendencia, ma-
11ife5tacla desde o Ministro Demetrio Ribeiro, do di-ctador Deodoro 
até outros Ministros, no sentido social, condic•ente com a menta1i-
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dade daqueHe tempo, para melhoria do operaria, pelo menos do 
operaria do Estado. 

Essa lamentavel falha não commetteu o Sr. Ruy Barbosa quan-
do, diz.endo que os legisladores r epublicanos se tinham esqueci.do da 
questão social, teve o cuidado de diz·er que o Governo Provisorio não 
se esqueceu, olvidado, porém, que legislador republicano ·era elle 
tambem, que s·e esquecera da questão social, a ella passára indiffe-
rente, quando, cheio de gloda com a do trabalhador servil, não quiz 
encarar a do trabalhador salariado de todos os pigmentos, raças e 
nações. 

Vem agora o Sr. Epitado Pessoa e d·eclara que, do Codigo Civil 
e da lei Calmon, sobre syndicatos profissionaes, e da l ei sobre acci-
dent es de trabalho, nada mais se póde colher na touceira das nossas 
leis a respeito da questão social; e pede então á Camara termine 
quanto antes os seus projectos. 

Mas, Sr. Presidente, sou mem'bro da Commissão de Legislação 
Social e não soffro as peias do partidarismo, para poder diz.cr umas 
tantas verdades; ·o silencio dos meus col1egas frisa que não venho 
aqui mentir da tribuna, como hoje em dia visam mentirem as notas 
1-)alacianas, e até as mensagens . 

I-Ja um anno, ·em Maio precisamente, para abreviar -0 trabalho, 
solicitei ao Presidente da Commissão de Legislação Social, que pe-
disse aos governos federal, estadoal e municipal, aos patrões e ope-
rarias de industrias privadas, aos op erarias nas suas associa-
ções, aos patrões, nas suas fabricas, e tambem nas associações, in-
formações pormenorizadas . sobre a situaçã·o do trabalho e a vida de 
relações entre trabalhadores e patrões nas officinas. 

R esponderam apenas tres Estados: Minas, Pará e S. Paulo. 
O estudo enviado .de S. Paulo foi perfeito, completo. Dos pa-

trões, nenhum respondeu, nem particular, nem associativamente. De 
operarias, responderam algumas associaçõ·"s; e alguns delles se car-
te aram particularmente com alguns dos meus ·collegas, com o Sr . 
. João Pernetta, por exemplo, a respeito do seu projecto, operarias 
que d ·epois eram expulsos. 
. Uo Governo. Federal, nem siquer veiu o "recibo" do telegramma, 

nenhuma informação prestou ·elle. 
Como, póde, pois, essa Commissão legislar a respdto de uma 

11uestão de tal ordem, sendo, como é, positiv11 e concreta, e que exige 
a regulamentação de uma vida de r elações novas, relações que sur-
gem na vida do direito a ser creado. 

E que póde a Camara - sem fazer méro . trabalho de copista, 
investigando na legislação extrangeira o que ella possue a respeito, 
para um trabalho de adopção, e de sàbedoria, de construcção bra-
sileira neste direito novo, desprovida inteiramente dos informes que 
o Presidente da Republica ·esqueceu, digamos assim. 

Como, sem esses eJ.ementos, sem estatística, ·que póde legislar? 
Dir-se-ha: "Mas então, corno ,S. Paulo mandou"? 
S .' Paulo mandou porcrue tem um departamento do trabalho que 

é o orgão preliminar de todo e qualquer paiz que queira organizar 
uma legislação positiva para pode·r colh~r estudos e, com esses 
elementos, instruir a consciencia do legislador, esclarecer-lhe a in-
telligencia e mostrar qual o rumo que deve tomar. 

Dir-sP-ha ainda: "Mas o Gov•erno Federal tambem deve tel-o." 
Sim; ha dous annos, a lei de que foi Relator o illustre republicano 
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Sr. Alvaro Botelho, está sanccionada. O Sr. Delfim Moreira, no seu 
Governo interino, fez-lhe refer,encias elogiosas; e o Sr. Presidente 
eia Republica, que sl;lbe que esse apparelho é indispensavel ... 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - Primordi~. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - . . . essencial, primordial, corno 

diz o nobre Deputado, para qualquer l,egislador poder investigar, 
syn dicar dos dados brasileiros da questão; o Sr. Presidente da Re .. 
publica não executou essa lei, nem a ella faz referencia . Mas, S. Ex. 
se acha com autoridad,e para dizer - como se deduz das entreli-
nhas de sua mensagem - que o Congresso é um descuidado da 
questão. 

Ora, Sr. Presidente, nessa situação, che"gam-0s á Conferencia do 
írabalho, a que o honrado Deputado fez tão calorosas r eferencias, 
colhido em sua bôa fé, nas apreciações que a respeito articulou da 
tribuna. A Conferencia ,do Trabalho foi nulla, totalmente nulh, '.ie-
11áo contra-pro,ducente, desd·e o dia d·" sua convocação até . ás su<ts 
1.illimas conclusões. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Não apoiado. 
O SR . MAURICIO DE LACERDA - A sua convocação nasceu do 

espirita de equilíbrio politico na Europa, quando a revolução mosco-
vita agitou a idéa de restaurar no Universo uma tercejra "internaria· 
r.al" vermelha, quasi communista, que reGolhesse todos os elermentos 
.-adicaes revolucionarias, avançados em idé'as sociaes. 

A Conferencia do Trabalho foi resolvida na Conferenci:1 da 
Paz .como o supremo a,ppello dos governos alli represenfa.cl.1·~ ás 
massas proletarias nacionaes, atrav,és do primeiro período caloroso 
da victoria que tinha, por assim dizer, accendido, reaccendido a 
chamma p atrioteira, para nesses elementos temporaTios, transitorios, 
passageiros, precarios, lançar a seme.nte do novo app·ello e poder 
assim captar atrav-és da paixão alfü1da, natural daquelles governos, 
daquelles governos apoiados na espada qBe lhes tinha dado a victo-
ria, e. portanto, interessados em cons,·2rvar a sociedade em que eram 
beneficiarias, gosadores, dominadores, arrastar por esta fórma, 
através dos canaletes do sentimento nacionalista, na emoção pa-
triotica, as massas operarias no sentido ele uma approximação mais 
·fecunna, mais ord 2nada, rnais coordena·da dos elementos - capital, 
trabalho e Estado. · 

Foi então lançado no Tratado este tentamen. Foi resolvido que 
se realizasse nos Estados Unidos. A' testa desse tentamen se -e ncon-
traYam socialistas que tinham dado seus votos de confiança.· 11.os 
;tov ~rnos aue haviam desembainhado a espada em favor do capita\, 
D esde Jouhaux na França, Branting na Suecia, e Gonípers nos Esta-
dos Unidos, amigo intimo e pessoal do Presidente Wilson, todos 
elle5 arvorando-se em chefes de correntes proletarias qlle não reco-
·•hec'em, nem podem reconhecer, dada a idéa erhancipacio1lista de 
todo o proletariado; chefias; estes homens entenderam de faz:er 
através das direcções politicas das classes proletarias e.uropéas, a 
;wlitica dos chefes d·e gabinete, seus ami.gos, seus alliados e que a 
·Seu pensar pareciam servir â propria patria. 

Resultado: a Conferencia elo Trabalho afigurou-se extraqrdina-
riamcnte promissora, mas era um corollario da nova Santa-Alliança 
capitalista e militar. O Brasil foi convidado. 

Sobre este p·eriodo ,eu começo por dizer que, se os outros paizes 
,tinham uma classe proletaria organizada, uma classe patronal deli-
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J.nitàda em um Estado organizaào;···nós sof.friamos, como soffremos 
em · todo trabalho de nossa organização e formação politica, a orga~ 
niza'ção incipiente, incompleta, esta espede de· cósmogonia em. que 
vivemos - operariado a se forma·r, patronato a se fotmar e : o. pro"' 
prio Estado se fazendo. · , : 

O Sn. ARMANDO BuRLAMAQUI - A se querer derrubar. . 1, 
O Sn. MAUHICIO DE LACERDA - De sorte que o ·co1wite ao Brasil 

soffreu, desde logo, a difficuldade -de saber onde encontrar o opera~ 
riado para ir a·· essa Conferencia, como encontrar o patrão. O Go7' 
vei·no foi apanhado de surpreza por tal modo que fui testemunha 
prliséncia l das suas vacillações. , · . ·; · r 

o SR . NICAN-OR NASCIMENTO - . Fôn~os . ambos testemunhas des-i 
sas vacillações. 

·' •0 °SR. MAURICIO DE LACEHDA - ' Quando teve de convocar os ope-
rarias, os operarias em . via de ser syndicalizados, justamente o~ 
m ais organizados, recusaram comparecer, dizendo que o operariado 
syndicalizado, organizado do mundo todo, estava recusando repre-· 
sentação áquella assembléa, que acr.editava ser de Governo e patro-, 
nal, ·Contra o trabalhador, prótelatoria da sua emancipação . 

. Represent:ições ope.rarias vota1'am - e aqui o meu prezad0' 
amigo;· Deputado · Fausto . Ferraz, perdoará que, máo grado süa posl-
•,;~o~ eu toque neste ponto - votaram ·esses operarios, quasi tod0:s1 
elles· ou designando Ministro para procuradores em causa p.ropria de 
seus votos ou designaram politicos, .que nunca tinham visto. · · S . 

.. , •Foí ·feita a votação entre as associações méramehte beneficentes, 
quasi exclusivamente agrupamentos profissionaes, sem orientação,' 
sem ideal presidente para sua direcção soc1al. ' 

·o SR. FAUSTO FERRAZ - V. Ex. foi um dos mais votados. 
-, :·o SR . MAURICio DE LACERDA - Fui o s e.gundo (abaixo de mim· 

"\linha V. Ex.), e r.e cusei a representação pO.r entender espurio~ 
aquelle mandato, illegitimo, pseudo operaria, incapaz de me dar a 
fm1ça ·.e a autoridade necessarias par·a fallar em noni.e .da classe pró-' 
lelarfa brasileira. Portanto, estou muito á minha vontáde para dizerj 
que.· a representação operaria naquelle Congresso fo.i -de uma infi~ 
uitissima parte .dos 0perarios brasileiros. 

-< Compareceu esse representante, mas não poude votar, porque o· 
representante patronal tambem não ••existia e o regi:mento impedia o· 
smi voto. - · · · ·r 

Só compareceram os representantes dó Governo, dos quaes o 
Sr. Mello Franco . era o autor da lei reaccionaria contra os operaribs · 
extrangeiros. · · 
· :, O SR. FAUSTO FERRAZ - Aliás, se conduziu · muito bem.- . 

O Sn. MAURICIO DE LACERDA - ... e o Sr. Carlos Sampaio, a.pro-: 
ve.itãva a viagem aos · Estados Unidos para engendrar essa famosa ne-
gociata," que vaé em vias de consummação, da venda dos transpor- : 
les do Uoy.d ás mãos americanas. 

O . Sn. ARMANDO BuRLAMAQUI - Não apoiado. 
.. 0 ·SR. PAULO DE .FRONTIN - Nessa parte V. Ex. não tem razão ' 

alguma . · 1 
O SR. FAUSTO FERRAZ '- Não·· transpirou tal durante a nossa 

estadia ·lá. · · 
o SR . . ARMAND.O BURLAMAQUI° .:....... -E' 

O: ·f.;)ri\-dO'r .não deve repetir r da· tribuna 
C~!U( 1111'a autoridade; · .. , · · 

lima clamorosa injustiça . que 
do Pa:rlarrJ'·ento, nem . esppsai: .. 

.... , 1 
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O SR. rYlAURICIO DE LACERDA - Sr. Presidente, quando eu con-
demnei o convenio d·o café e o arrendamento dos navios em 1917, e 
accusei de negocista o Ministro Claudel, esta Gamara em peso con-
vidou a mim e ao Sr. Gonçalxes Maia, a retirarmos aquellas expres-
sões, e hoje, decumentadamente, historicamente, está-se ahi fazendo 
a descripção desse ·Capitulo, não sei com que intuitos, nem me pa-
rece bem indl.gar neste instante, mas em que sobretudo transpa-
rece que nós não estavamas assim tão sem fundamento na affirma-
ção que então fazíamos. 

De sorte que deixo de p·é deante das contradictas, que aliás me 
merec.ern, mnbas, todo o respeito e acatamento, nas pessoas dos no-
bres Deputados, Srs. Dr. Frontin e Burlamaqui, a minha asserção . 

O futuro negará ou confirmará as minhas palavras. 
O Sn. FAUSTO FERRAZ - Eu acredito que o futuro ha de provar 

que nessa parte V. Ex. foi injusto . . 
, O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sr. Presidente, a Conferencia dP 

Vl'ashington, que o Sr. Pr·esidente da Republica nos convida a se-
~uir, a nos pautar por ella, na legislação so·cial, que resolveu? 

Acredíiou, hontem, o nobre Deputado pelo Piauhy, que as gran-
rlcs questões geraes. · 

Nenhuma, nenhuma das questões geraes, ·mesmo das poucas in-
cluídas no Tratado de Paz. - · 

O SR. FAUSTO FERRAZ - Seguimos o programma estabelecido 
pelo Tratado de Paz, cuja ordem do dia ahi está. 

O SR . MAuRICIO DE LACERDA ~ Não é exacto. Que resolveu a 
Conferencia sobre •esta these: o trabalho não é mercadoria'?. . . Não 
foi objecto de discussão nem figurou na ordem do dia, e figura no 
Tratado como a primeira conquistá do op.erariado, a unica con-
quista moral que aspirava o operariado, e que o conciliabulo de Yer-
~ailles se dignou de tomar em consideração. · 

O que figurou no Tratado de Paz e o que passou pela Conf.eren-
cia? Eu digo isso, Sr. Presidente, tendo estudado, não através da 
concepção particular de vistas, que eu só posso invejar da parte do 
nobre Deputado p.elo Piauhy, mas por uma fortuita casualidade, que 
me tornou possuidor temporario, uma especie de posseiro de um 
folheto, cont·endo as conclusões dessa Conferencia, folheto que o 
meu sympathico amigo, DeputadQ por Minas Geraes, enviou de 
presente á redacção do O Paiz. 

A Commissão de Legislação Social não teve a menor satisfação 
.a esse l'espeito. 

O SR. FAUSTO FERRAZ - Mandei a todos os jornaes . 
O SR .. NrcANoR NASCIMENTO - O facto é que a Commissão de 

Legislação Social não recebeu. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não houve publicidade; e o Pre-

sidente da Republica se entende no direito de, não. tendo até agora 
transmittido ao Congresso as c·onclusões dessa Conferencia, que assim 
ainda não foram approvadas pelo Legislativo, para poderem servir 
de bas.e a qualquer legislação, dizer que sigamos o que deci-diu a 
Conferencia de Washington! 

Que decidiu, porém, essa Conferencia? 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - V. Ex. permitte um aparte? 
O SR . MAURICIO DE LACERDA - Quantos V. Ex . . queira. 
O SR. ARMANDO BTJRLAMAQUI - Posso affirmar que o actual Sr. 

Pr·esidente da Republica, como Embaixador do Brasil em Paris, por 



- 851-

telegramma, forneceu á Camara as conclusões acloptadas no Tratado 
rlc Paz. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Ora, ahi está! O Sr. Presidente 
da Republica transmittiu o telegramma, em que se fundou a divisão 
das theses, entre as quaes vim a ser Relator de uma das principaes 

Horas de Trabalho, Descanso e Salario minimo ... 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Era o que havia decidido. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - .. .titulas, simples rotulos; e do 

texto veiu a Camara a ter conhecimento pormenorizado, mais tarde, 
quando lhe foi submettido o Tratado, que approvou e ratificou pelo 
seu vato expresso. 

Dahi para ·cá, .foi convocada a Conferencia de ·washington, em 
obediencia á determinação desse tratado, dessas theses, de que o 
telegramma dava noticia summaria; e então ellas se desenvolveram 
e minudearam em alguns de seus pontos, o· que a Commissão de Le-
gislação Social ainda ignora, e não· o ignora apenas o nobre Depu-
tado, que apresentou a esta Casa discursos e actas perf.eitamente se-
cretos para os seus collegas. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Não apoiado! 
O SR. MAuRICIO DE· LACERDA - Essa questão, entretanto, não nos 

interessa capitalmente sen.ão como premissa. 
Indagava ·eu: que resolveu, que decidiu, que votou essa Confe-

r.encia, que o Sr . Presidente da Republica nos convida, com tanto 
:i.çodamento e tão especial carinho, a ratificar, transplantando suas 
deliberações para a legislação social? 

Votou sobre horas de trabalho, sobre trabalho -de mulheres, so-
bre trabalho de menores, sobr.e hygiene no trabalho, sobre trata-
mento de extrangeiros . 

Quanto a traba,lho de mulher·es, antes da Conferencia de Was-
hington, a Commissão de Legislação Social da Camara approvou um 
capitulo extenso, minucioso, completo. 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO - E adeantadissimo . 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - Foi até ao ponto de, em sua so-

licitude, legislar para a mulher-mãe, em um cuidado particular pela 
raça . Os dispositivos, a este l.'es·peito, foram baseados n:h discussões 
da Academia de Medicina, e, sobretudo, nas consultas directas, que, 
muitas vezes, fiz pessoalmente ao Dr. F·ernaúdo de Magalhães - el·e-
mento nacional, portanto, de nosso meio. 

No tocante ao trabalho de menores, a legislaçã'O foi de tal ordem 
que se fundou, não na Conferencia de Washingfon, mas nos Annaes 
do Congresso Brasileiro da Criança, dados nacionaes, ainda, que 
consultámos, e appli-cando-os de tal maneira que o Dr. Moncorvo· 
Filho se julgou no dever de felicitar a Commissão. 

Relativamente aos adultos, a nossa legislação compendiou füdo 
quanto foi informação que pudemos alcançar, de Minas, do Pará, de 
S. Paulo, dos patrões e dos op·erarios, menos do Estado, que não 
nol-as dava, obrigando-nos a obtel-as por nós mesmos. 

A these - Hygiene do Trabalho - foi confiada a um collega 
especialista oos m ais provectos no assumpto, o Sr. Carlos Penafiel, 
cujo parecer recommendo á l•eitura do Sr. Presidente da Republica, 
que, pelos affazer es de seu cargo, de certo não o ponde ainda exa-
minar. 



· · Ass'im, em materia de phosphoro branco,. por ex·emplo; quem 
ficou phosphoricamente em branco na questão não foi a Commissãd 
de Legislação . Social. . . (Riso.) . . 

Agora, vir com , essas soluções da Conferencia da Paz, transfeti" 
das para a denominada Conferencia do Trabalho, conclusões nãO 
só attendidas como ultrapassadas, não só ultrapassadas como gran"· 
demente melhoradas, não só gran.demente melhoradas, como de todo, 
(Ilas de todo em todo, sobrepuJa_das, por nós, e dizer ao Congresso: 
·"faça obra pela Conf.erencia de Washington" - é, positivamente, não 
\er lido o que resolveu a Conferencia de ·washington, nem o que ))e, 
solveu a Commissão de Legislação Social. . .. 
, O .SR. ARMANDO BURLAMAQUI - V . Ex . chega á conclusão lo-
~i·ca de que a questão, no Brasil, está muito mais bem tratada do que, 
µa Europa; logo, não póde ·existir nos termos em que V. Ex. queij 
affirmar que existe. , 
. O SR. MAuRrcro DE LACERDA - Não confundamos. Seria desvane-, 
~~~or para mim, membro da Commissão de Legislação Social, ava;nçai 
uma affirmação dessas, ou deixar que e}la pairasse, avançada por, 
outra; mas a observação não póde çolher, porque a questão social, 
na Europa, como entre nós, não é mais solvida sómente por essas 
·reis, ·que chamarei de direito privado, de obrigações individuaes, oti 
do c.[ireito industrial, nascente entre operarios e patrõ.es. 

Esse ponto está dirimido na legislação do Velho Mundo, ha. 
qµ,arenta, ha cincoenta annos. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - .Com grande atraz.o sobre · a· 
nossa legislação, conforme V. Ex. é o proprio a asseverar. ' 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - A nossa legislação em projecto 
• •prov·eitou o que havia -de moderno. . . . ; 

O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI - Melhorando e aperfeiço~ndo,1 
não é assim? 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - Não no dir-eito publico, não ria 
Lheoria d·o imposto. 

O SR. MAumcro DE LACERDA - ... melhorando e ap.erfeiçoando; 
pois, apezar de haver uma legislação nossa, que melhorou e aperfei-
çoou a européa, o Sr. -Presidente da Republica desconhecia ess~ 
melhora, esse aperfeiçoamento, e nos convidava a olha!·, sempre, 
pasmadôs, para a legislação do Velho Continente! , 

Mas, Sr. Presidente, ahi é que vae justamente colher a questão. 
Se o Sr. Pr'esidente da .Republica rcstring·e a questão social a esta, 
pura materia da vida das relaçõe!!. entre o trabalhador e o patrão; 
ande ella não existe senão limitadamente, está se vendo1 o que eu 
disse: S. Ex. não acompanhou neste mesmo aspecto o trabalho d,o; 
Congresso Nacional, e, quando lhe quer faz er ,referencia, faz no, 
espaço, de erro em erre;>, de engano em engano, de illusão . eru 
illusão . 

O SR. NICANOR NAsCIMENTo - Por que não dizer a verdadeir.a. 
palavra - de ignorancia em ignorancia sobre a materia? 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Não digo esta palavra, porque a' 
mim mesmo não me faço a injuria de me suppôr mais sabedor na 
materia do que o illustre espirito do Chefe do Estado. 

O SR . NrcANOR NASCIMENTO - Então houve má fé. . 
O SR. MAl'RICIO DR LAcEi.U,)A - .O q\le entendo de S'. Ex. n~stá 

<'Uestão, é que deve ser convidado com lealdade como o estou fazen-· 
do agora, a não avançar pro:.iosições audacidsas que seriam jactan-: 
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ciosas se elle fôsse · um ignorante, mas que são criminosas quando 
}lartídas de . um homem .culto e inte.Jligente como S. Ex. o SR. NICANOR NASCIMENTO - Então é mais grave do que eu 

: dizia. 
. . O, SR. MAuR1c10 DE LACERDA - Dizia eu que, sob este aspecto'; "a 
mensagem é deploravel e a situação do Sr. Presidente da Republica, 
não encontra escóras nem def.esa. 
. . Vej<amos o ultimo: aquelle em que o epitheto de demagogia foi 

·iançado, não · p.or S. Ex., mas pelos jornaes que o appfaucliram tão 
1 cclere quando S. Ex. descia d·a tribuna. 
. Não se illuda o meu caro amigo. Estou nesta casa ha nove an-
' n9s · ~ tenho visto passar, brilhando como meteoros, figuras nobres, 
ch.eias de sympathia e valor. A política as te;n esprimido como s.e 
espreme o sueco de um limão, sugado todo o seu caldo e no fim 

."~<!m ares de ennojada, atirado a car.cassa com despreso que ellas hão 
merecem. 

Pergunte-se ao Rio Grande do Sul que é feito elo Sr. Fonseca 
. Hermes? 

Pergunte-se á Bahia; nas suas crises políticas, se ainda se lerr.-
)rnu do nome irnrnacuJaclo elo Sr. Ma rio Hermes, como solução ·de 
'paz.? 

· Pergunte-se a S. Paulo, dos filhos do Sr. Rodrigues Alves, quaes 
as posições que lhes têm sido dadas e se não estão apostados neste 
'riomento a cl.e sp~jal-os dellas? , '·, 
· · Pergunte-se a Minas Geraes se não e-sperou até hoje a reacção 

:do Sr. Arthur Bernardes para elevar outra vez os filhos de Affonso 
P.cnna e pergunte-se ao Sr. 'Venceslau Braz, se, caso não tivess·e 
ro.nservado a vara .,de condão da politica mineira, em suas mãos, o 

·Sr; ·Theodomiro Santiago teria ainda a alta posição que pelos seus 
rneritos occrnpa sem favor? · .· 

' Deve sab~r o meu caro amigo que a política é como certas mi;t-
Jheres publicas, usam e abusam dos seus affeiçoados, mas tambem 
·são desabüsadas em despedil-os no dia e::m que não mais precisam 
· tlelles . . .· 
· A conscieneia partidaria no Brasil, perdôe-me a Camara, terµ 
':ilgo de moral ela meretriz - accumula os proveitos: profiteuse de 
·l'amozir, profil'.ellse de la carriere. 

E' a nossa vida partidaria, e agora, se me permittem · o termo, 
ru ve,io, fazendo ·o coronel nesta questão, o meu nobre e synipathico 
ai.11i~o pelo Piauhy . (Riso.) 
, . O Su . ARMANDO BuRLAMAQUI - V. Ex. cÍá-me um tifülo 'qUe 
muito me honra: o de ser amigo intimo elo Sr. Presidente ela Repu-

.' bli,ca. Só neste senti.do é que posso acceitar a allusão .. que V. Ex. ·raz ... ·E' um h01Uiem ·d.e altíssimo valor, como · provou- na Conferencia 
da P::iz, como repr esentante americano que secundou o Presidente 
.\Vilson nas suas iniciativas. 
, · O SR. NrcANon NASCIMENTO - E nas suas derrotas, sobretudo 
-nas suas .derrotas. 
.. .O Sa . MAumcro ·DE LACERDA - Sr. Presidente, não q11ero colld-

•"ªr .a jndependencia dos meus affectos na linha em que está col-
c.;ada ... a, independencia do affecto do nobre Deputado. Saio deste 
,ler,reno p.es.soal. Quero · aoenas justificar perante S. Ex. a · Iigeim 
, ref~r,~nda :-- se me permitte - gracejadora, que fiz aó s.eu casá . · 
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O nobre Deputado é hoj e festej ,ado, applaudido; é um amigo in-
timo, como diz S. Ex . , do Sr. Presidente da Republica. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - O que me honra muito . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Honra que S. Ex. tem e a que 

ou aspiraria, se não fôsse seu inimigo intimo. (Riso . ) 
Mas, Sr. Presidente, actualmente, a Camara, quando S. Ex . 

falla, tem um movimento geral de altenção . 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Oh! Não ha tal . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Os jornaes, ao que S. Ex. diz, 

juntam, ás pressas, ::is folhas nos bicos de suas pennas, e despejam 
grnn des elogios . · 

O veneravel .!ornal do Commercio, que gosta, muitas vezes, de 
applaudir os governos, e cu.ia in·dependencia é sempre exercida con-
tra a opposição, teceu ao discurso do nobr·e Deputado, no dia im-
mediato áquelle em' que foi pronunciado neste recinto, indirecta-
mente os melhores louvores, num exemplo encerrado da sua these e 
ào Presidente da Republica. 

O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI - Não os li. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Se não leu; cornmetteu a mais 

feia ingratidão. Fõi o primeiro jornal que cónsultei, logo no dia se-
guinte, porque estava certo de que encontraria uma "varia" sobre o 
discurso de S. Ex. De facto, lá estava a "varia". Leia, que é inte-
ressante. Diz com ar de quem não quer: 

A.gora, daqui a cinco annos, desejo que S . Ex . leia junto com-
migo, as "varias" que o Jornal escr·everá, quando, sendo ~utro o Pre-
i;idente, este affirmar que "o Brasil se acha abalado por uma grave 
questão social" . Então, já o Sr. Burlamaqui não terá razão . 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - São pontos de vista. 
O SR. MAummo DE LACERDA - São pontos de vista, diz S. Ex ., 

ou vistas num ponto . 
· Ora, nestes termos, dada a impressão do discurso de S. Ex., e 

o epitheto ·de demagogico, dado ao nosso modo de encarar o as-
sumpto, quero justamente declarar que o que não faz emos é agir por 
um d·eterminismo legislativ·o, que conservamos a nossa faculdade de 
raciocínio, tiío completa, ,que .queremos indagar, nesta questão, - de 
que a legislação recommendada p·elo Sr . Presidente ·da Republica 
só póde colher os ,deitos, - os motivos desses effeitos, e, indagando, 
ahi então, patentear a existencia da questão social, segundo essas 
c,ausas . 

Todos ·os movimentos humanos aqui repercutiram . 
O Brasil, desde 1500, soffreu o influxo da Renascença, através 

ela cavallaria do Oornno, que .procurava nas aventuras dos condot-
tieri as nossas plagas, diz-se . O Brasil soffr·eu o influxo da Reforma, 
através da Companhia de J esus, que veiu fazer a pacificação das 
nossas selvas. O .Brasil softfreu o influxo de todas as lutas politicas 
daquelle ,grand'e seculo, da Revolução Ingleza, da Revolução Ameri-
cana, na Inconfidencia Mineira, na Revolução de Pernambuco e em 
todos os movimentos ind e.pendentes, assim como quando se levantou-
contra as ivasões dos hollandez,es, de Duguay-Trouyn e Duclerc. O 
Brasil foi sempre um r eceptaculo passivo de todos esses grandes mo-
vim entos, e, afiiial, da propria Revolução Franceza veiu a receber o 
influxo fatal, como da r·ev0lucão portul!uez·a, no re·gimen da c:irta . 
As guerras de Napoleão, .segundo o Sr . Oliveira Lima, fizeram a nossa 
independencia .. Fômos monarchistas constitucional, em obedicncia áºs 
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commodações politicas que deram Cartas á Europa; fômos Republica 
constitucional federativa, 0em obediencia aos movimentos que deram 
Carta aos Estados Unidos; fômos 'uma nação republicana democra-
tica, em obe)diencia á declaração dos direitos do homem, feita pela 
Revolução Franceza. 

Não nos .podemos, portanto, isolar, mesmo diante da phrase d·e 
Anchieta, quando diss·e que "no Brasil a vida é facil e chei'a de festas 

·e prazeres"; e mesmo accrescentando o que affirmou Pero Vaz Ca-
minha, isto é, que "a terra em se querendo, dar-se-ha nella tudo". 

A insulação da nossa terra, desses grand•es movimentos, é o que 
aão posso acceitar com S. Ex. Se S. Ex. tivesse indagado da ori-
gem de todos os movimentos sociaes, veria que em todos elles ha 
duas partes distinctas: uma universal que é justamente, a expressão 
<la cultura do seculo, por assim di:ller; a voz da civilização, na· pala-
vra humana. Os livros nos trazem as doutrinas, luz que nos guiará 
no labyrintho dos factos, para executal-as nas leis, em uma politica 
experimental. 

Venha, dos livros dos encyclopedistas; venha dos livros dos li-
vre pensadores; essas idéas geraes são principios universaes. Como 
a Revolução Franceza, para a nossa classe, havia principios univer-
saes nos Direitos do Homem, do reconhecimento da propriedade, sem 
&er pelo nexo feudal, appar•2 ceu outro movimento que transmudou a 
propriedade individual no senttdo collectivo e que na declaração 
dos direitos dos homens exige qeu se faça no sentido não só da-
quelles que possuem os bens, como daquelles que são os seus des-
herdados sociaes. 

O movimento social é mais que o movimento economico; é so-
bretudo desse estagio moral da civilização contemporanea. Os livros 
nos trouxeram ess~ convicção; aprend·emos a amar essas idéas novas 
de liberdad·e, na organização nova d·o direito, como vós outros apren-
destes na Revolução Franceza a amar a civilização, a cultura que as 
grandes trombetas da idéa nova espalhavam pela terra, sem que 
nenhum de vós acoimasse de demagogos os que assim combateram 
monarchistas é a proprieda:de feudal com a Revolução Franceza 
deante dos olhos. Nós combatemos as fórmas de governos contem-
poraneos •<' combatemos a pro.priedade individual com a Revolução 
Russa deante dos olhos. Não sômos senão dignos de respeito quando 
com todos aquelles que se impressionam com o movimento social, 
acompanhamos esse grande movimento de aspirações universaes. 

Mas, dahi a pretender qc;,e, transipo·ndo essas doutrinas para o 
nosso meio social, nós vamos praticar essa crassa erronia de ex-
cluir a nacionalidade ou o nosso meio social na differ·enciação dos 
principios, quando tivermos de fazer essa .pratica, ha um grande . 
passo . 

A revolução russa, a franceza, como a allemã, como todas, foram 
revoluções nacionaes para crear um estado novo na vida economica, 
na viela politica nacional, de accôrdo com o caract: r, de accôrdo 
com a índole, ,de accôrdo com a alma. de accôrdo com o tem~ 
perarríento da propria nacionalidad·r e as condições do seu meio 
physico. 

A rev-0lução brasileira, que tanto o nobre Deputado quer afas-
tar, essa será feita lambem de accôrdo com o nosso meio e com as 
nossas· tendendas, mas o que não é possiv·rl é ne~ar aue ha idéas em 
mardia quando eUas proprias arrastaram o nobre Deputado á tri~ 

/ 



1:buha par dizer que se existe a . questão em outros paizes é p:i;-ovo-
1cada pelas condições do meio da raça, ao .Passo · que ·entre i;iós não 
·ha nem essas condições de meio; nem de raça. Assim o espiritQ das 
;novas .leis nos vem de idéas universaes. Estas é que ass·entaram, po,r 
sua vez no espirito nacional. Fique S: Ex. sciente de que no Brasil 

:mais do que em outro paiz a questão social existe ·e profunda, e 
: complexa, e multiplicada. 

Os outros paizes já atravessaram todas as idades quer sociolo-
gicas quer políticas. Os regimens são sociologkamente definidos, são 

:juridicamente concretizados, sã•o materialmente conhecidos. ·De um 
lado ha a classe proprietaria e de outro a proletaria . Nem problemas 
:de formações historicas, nem de povoamento, nem de iniciativas in-
;divid.ual a desenvolver, contra o d·eserto, a barbaria e o selvageII!. E' 
·de um lad·o o capital; de outro o trabalho. Entre nó.s a mesma cous~, 
:de um lado .o trabalho, de outro o capital, as id·éas, as aspirações 
:creando um estado de conscienci.a ·e reclamando um direito novo. 

Os nossos, porém, são problemas d·e todos os tempos; desde a 
idade selvagem communaria, do índio na tribu, até a civilização lit-
•teraria, e que não podem ser eliminados com duas palavras em uma 
mensagem; são problemas que convidam os homens do estado .á 
:meditação, mas que não podem ser resolvidos com leis que desatten-
rdam á observação dos factos e leis Tepressivas que não poderão · d~
\ter a evolução actual fila sociedade humana. Fique o nobre Deputado, 
·fique o Sr. Presidente da Republica certos de que não ha ninguem 
-implantando a desordem, não ha ninguem p~··égando prégando· "1 · ·So-
ciedade nova. Ningeum implantou o luthcrinis:mo onde Luthero não 
c.hegava com seus livros; ninguem implantou a Revolução Franceza, 
onde não chegavam suas idéas .e os seus principias. 

E' que a humanidade tinha chegado a um estado de maturidade 
tal que se tornava eminentemente receptiva pelo contagio m ehtai das 
.idéas do tempo. As idéas são lançadas, mas só germinam em ··sólo e 
·tempo favoraveis . · · · 

Não é .a semente que se deve esterializar; é o pr.oprio .sólo. E 
como isso é impossivel, apezar das leis . da repressão que 'dlfficültàrh 
como cardos a sementeira, os · proprios ventos 'trarãó o getmeh para 

;O seu regaço . 
,, Entre nós, pergunto ao n·obr·e Deputado,. quem no sertão per-
nambucano se poderá pretender tenha prégado ao operario dos eh-
'genhos a organização · agraria? Fôssem mff os prégadores e nã.o esti-
tYess em -em estado de receber a propaganda ·que· seriani inuteis todas 
as. palavras e- incitamentos. · · . 
, Convenceu~se, entretanto, de que era necessario fazel-a J)'o'.F _ si 
·mes1no ·.e,·a executou. Portanto, o nobre De·putado, mesmo ·que essa 
questão fôsse esqeurda, exotica, como a classificou, adoptada e não 
nata, no Brasil, teria , como todo· homem d·e Estado; obrigação· de, 
:vendo que existe essa questão mesmo no ·Brasil, m esmo adoptadà, 
mesmo de importação, resolvel-a aqui dentro, resolvel-a de qU:alquer 
modo . S. Ex. entend.e que pôl-a daqui para fóra é mais raboavel. · 
1 Assim pensa o Sr. Presidente da Re.publica: basta expulsar anar~ 
chistas e bolchevistas e legislar para as utilidades immediatàs, pata 
a vida da relação econqmíca actual, para a: sihrn:ç.ão material do tra-
Jrnlhador. · - · · · · · · · 

Para sua questão nio'raf dá-s·e· de hombro, não existe, . embo·1·a 
-baile. em todos · os corações colitemporaneos. São essas as Ieís- ·- àl' 
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-àrrôcho. :São o anarehismo, dizem, e pensam que disseram a ultima 
palavra . 
. . · Mas, Sr. Presidente, os bolchevistas não são anarchistas, nem 
'éstes são bolchevistas, e nem todos ou a maioria mesmo é de brasi-
leiros. 
, · · .. Os .bolchevistas querem a organização da sociedade com a pro-
priedad·e, com tendencia apenas communista, sem a eliminação . cio 
.~sLado, do . Thesouro, da . ordem e das leis . Os anarchistas a_cceitam 
.essa passagem como ponto iritermediario. 
" "·: -_ Antes delles estão tambem todos os socialistas, que qµerem -exe·-
cutar seu programma e que se convenceram de que çsperar· da evu-
.lução é uma tolice, e, sobretudo, uma illusão. Porque os elerilei; Lo:s 
_que possu em a força não cederão senão pela força. Não é pos~ivel 
qu~ o capitalismo se . despoje de seus privilegios, 1;enão desarmado e 
aggredido pelas armas. As leis que nos pede a mensag-cm são para 
,o homem para o trabalha-dor, par,a o s-eu braço, e não para. a suá 
;;onscien'cia. · São leis materiaes "e· não moraes. 

Estas virão do movimento s·ocial. Por sua vez, todos sab ~-_ri1 
que este, na evolução, não é mais do que a realização parcellada, 
fragmentaria, aos poucos, da revolução social. Hoje, é a idtéa da 
_pa_rticipação do trabalhador no~. _lucros; amanhã, .é a divi'são . cios 
lucros entre todos; mais tarde, é a limitação desses lucros; dcpoi_s 
a intervenção do trabalhador na direcção das sociedades industri:.tes·; 
cffiais: . tàrde ainda, é a intervenção do trabalhador, que assim se v!i- · 
loriza ·economicamente, que assim se eleva nrnralmente, que as;;iiil 
,adquire uma nova cidadanfa, effectiva, ·e·stavel, libertado em sua 
·consciencia, como Iivr.e, no seu braço, collaborando e dirigind'o a 
trnuchiua do Estado. Portanto, uma transformação politica. · 
l Nessas condições, o nobre Deputado ~aiba que o pensamento 
evolutivo não é 111.ais do que o pensamento r 2volucionario a presta-
;ções . 

·O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - V. Ex. permitte uma pergu~1la '! 
. E' o trabalho remunerado ... 

_. O SR. MAURICIO DE LACERDA - Perdão; o tr:abalho não se .remq-
nrra; o trabalho vale, o trabalho é. 
' ._ .O Sn.. ARMANDO BuRLAMAQUI - Mas os operarias não o acceitam 
dessa fórma, . d e maneira a . . . . .. · , 
· · O SR. lVIAuRICIO DE LACERDA - Não acceitarn, porque o principio 
delles é o da emancipação do individuo da torturn desse preconceito 
i?.conomico. 

O trabaiho não é mercadoria e o individuo'_ que o f'lz não é ·oh~ 
)'ecto de' merc.mci~ -

. O · trab~lh J nao quer -eliminar a propriedade, não qnc< est:rnca·r 
a producção. _ . . 

. ~ .- . • . • . , , r ,.. ~ . · P SR. ·A11M4ND9 B.URLAMAQU! - Ouer assenhorear-se .. · ... 
' ~ O SP.. l\fAUR.ICio DE LACERDA - Não, -senhor; . qm:r distrihuil·a . 
.Ma$ ' clistriln1ir corno? Das .rnã9s de, .poucos para as m,ãos de . ning11cni .. 
e"!. o SR. AH MANDO BURLA]Y(i\.QJJI _ , E' . utopia. . . . 

O SR. MAURICJ.O D~ ... LAÇERDA .- Distribuindo assh11, .não é Htopfa., 
,çomo. n.iz o noiJre DeP\l'tá,do . .. , . . · , 
· ' Distribuindo assim; que faz o trabalhador? Divide a propi"h:(la.-
de ao alcance d·o br.açq pr.oductor, çle .accôrdo- c;.o;m . as n ec.essidades 
. ~fl . subsis:tenci.a de cada ,,µm. 



I 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - E cada um dellcs, produz igual-

mente? 
O SR. MAumc10 PE LACERDA - Não produz; e o illustre Deputado 

11ão confunda questões tão crystalinamente differenciadas. 
A questão social está posta nestes termos: o trabalhador pro-

duz. O producto do trabalho é do trabalhador . Não sei por que ha 
de ser de outro, que não trabalhou. 

Esse producto do trabalho vendido ou negociado dá para a 
suhsistencia do trabalhador; mas, como muitos trabalham mais· e 
melhor do que outros, ha uma sobra; essa sohra póde t·razer o luxo 
a que S. Ex. se referiu. 

Então, ahi existe uma autoridade que, em nome da collectivi-
dade, limita aquelles lucros ás necessidades da subsistencia e faz 
reverter o excesso da producção em bem da communhão. A pro-
priedade, que era individual na revolução franceza ... 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - E nunca sahiu tão fortalecida 
como depois da revoluçã·o de 1789. 

O SR. MAumc10 DE LACEHDA - Mas, isso é outra cousa . 
A revolução de 89 retirou das mãos dos senhores feudaes a pro-

priedade da gleba. 
O SR. ARMANDO BunLAMAQUI - Para tr:ansmittil-a aos generaes 

de Bonaparte·. 
O Sn. MAUHICIO DE LAC EHDA - Para trnnsmittil-a ás mãos do 

General Bonaparte! Con~ o V. Ex . leu· a historia pela rama! 
V. Ex. leia o Consulado e Imperio, de Thiers; lei a essa historia, 

justamente do homem que fuzilou a comrnuna, que foi a origem da 
agitação social, do p ens·amento social e veja que elle não avançou 
uma proposição destas . A propriedade foi retirada das mãos do 
sr:nhor (in corpoream ente dito), e definimos assim na historia ó no-
bre que tinha conquistado e garantido pela sua es·pada para as mãos 
do outro senhor, igualmente tomado de modo incorporeo, que defi-
niremos na historia os burguez·es, que se apropriaram desta pro-
priedade por acquisição e a transrnittiram por herança e a explora-
ram em nome da communida:de no sentido de seu interesse indivi-
dual. Mas, pouco a püUCO, a cultura do egoismo, que é sempre um 
s<:mtimento que se deve refrear em favor da: solidariedade, des·envo\-
veu O princi.pio da pTOpri-edade, não mais em fayor da C011ectivida-
de, primeiro e secundariamente do individuo, mas em favor do in-
dividuo sempre e quasi sempre contra o interesse da collectividade. 

A Revolução Franceza só desenvolveu a riqueza, só a distri-
buiu, só a multiplicou retirando-a da mão daquelles que a ankisola-
ram para as mãos daqueHes que queriam trabalhar. A revoiução 
futura ha de fazer a mesma granel.e obra. 

Ouando se distribue o ouro, quando se fomenta o trabalho, 
quando se estimula o trabalhador, se o producto do trabalho é do 
trabalhador, a consequencia logica e humana desta proposição so-
cial é que o trabalho preduzirá muito mais .e melhor do qu ~ produz 
vendendo o trabalho, cançado, de má vontade, como um escravo 
braçal, os artigos de seu serviço ao patrão cavitalista. 

O Sn. PAULO DE F RONTIN - O que V . Ex. quer é a escravid~o 
conectiva . 

O SR. ARMAN~Q .BuRLAMAQUI - E irresponsavel. 
O Sn . MAURICIO DE LACERDA - Sr . Pr·eisidente, a e.scravidão col-
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lectiYa niguem a quer, nem a póde querer quem combate os escravi-
zadores, os senliores. 

O que nós queremos é o que o Governo, em principio, deseja, 
a submissão, a victoria de nossa causa, imposta como foi imposta em 
outras sociedades, aos nobres e emigrados pela força, a actual. 

Depois, será restituida dessa dictadura proletaria a todas as 
class•es o Governo de si mesmo, .sem o que estará prejudicada, detur-
pada, deformada a obra da construcção nova. 

Tenh0, portanto, lançado minhas idéas em terreno muito franco. 
Póde ser que ellas falhem; póde ser até, meu honrado collega, que 
em Jogar de formar com V . Ex. defo ndendo a autoridade do prín-
cipe, eu seja sacrificado justamente pelo advento da sociedade 
futura. 

o SR . ARMANDO BURLAMAQUI - Foi exactamente o que aconte-
ceu r.om K·erensk e seus companheiros, na Russia . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. precisa ler. 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Kerensk era o chefe do socia-

lismo russo. (Agitando o tympano, o Pr.esidente observa estw· finda 
a hora. 

O SR . MAURICIO DE LACERDA - Sr. Presidente, dous minutos 
apenas para desmanchar ·esta differença. 

Kerensk era apenas a expressão temporaria de um Governo, 
<lesignado pelos r evoludonarios, a cuja testa, no primeiro momento 
da deposição do Csar ·estava o Príncipe Luboy, da nobreza russa e 
estava a 3• Durria Russa que fôra falsificada nas urnas por interven-
ção dos agentes ·do Impera.dor Romanoff. Kerensky de accôrdo com 
os elementos ou por convicção propria ou por politica o apoiavam, 
teve como resultado insurreição dos ·elementos radicaes e liberaes 
no dia em que viram a burla em um Governo disfarçadamente 
burguez. . 

O SR. N1CANOR NASCIMENTO - Representava a burguezia . 
O SR. MAuR1c10 DE LACERDA - Nessas condições, V . Ex. pó de 

l f'r todas a·s narrações dignas de fié da revolução russa . E se quizer 
(e V . Ex. esteve em Paris .. . 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - E com Kerensky. 
O SR. MAumcw DE LACERDA - Não estive com Kerensky, nem 

ro mo Principe Luboff, mas, estive com os enviados russos e sei 
p·erfeitamente, por informações directas, que Kerensky, hoje, na 
Russ ia acha-se, para governar, na mesma situação em que se achará 
o Sr. Epitacio Pessoa, daqui a pouco tempo se continuar a intervir 
ilOS Estados~ para a successão, como um intruso, Um trambolho. 

O Sn. AnMANDo BunLAMAQUI - Depois de hav.er prestado ser-
viços. A ingratidão humana . . . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Esta era que -eu assignalava a 
V . Ex . no principio. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Eu conto com ella . 
O SR . MAURICIO DE LACERDA - Assim tome essa advertencia,. 

muito velha; "olha a direita!" 
Não tenha duvidas, o Sr . Epitacio sera um Kerensky da po-

lítica . 
O SR. ARMANDO BunLAMAQUI - Não tenho o menor receio . 
O SR. MAumcrn DE LACERDA - Foi a Associação Commercial 

(para ver como as cousas mudam) que recebeu o Sr . Ruy Barbosa, 
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.ei;~m um tri.urnp.hador, como o '.-cand1dato ~as classes conserva-
doras ... 

O SR. NICANOB NASCIMENTO - E lançou manifesto. ' : 
O SR. MAuRICIO ·DE LACERDA - . . . e ahi foi acolhido, como . Ruy 

Barbosa se.pulta·do na pe·nurnbra daquella consciencia mutavel das 
.classes conservadOras da exportação por atacado e a vare~o, foi con-
\•idr a Associação CommeTcial para . apoial-o na questão soci'al. · Ess·a 
Associação Commercial, que, em · nome das classes conservador·as., 
1 in'ha apoiado o Sr. Ruy Barbosa; foi so.ffrega naquelle apoio que 
:o Presidenté Viz.eu traçou um qua·dro que desagradou ·o Sr. Presi-
d.ente Epitacio pelo exagero. Fallou em quest.ão social. Naturalme!l" 
'!e fallar em questão social com o Sr. PTesidente da Republica; é 
como fallar de um du: nde ou do demonio com as beatas; fogéni, 
·persü;.(am-se e não querem ouvir o résto ... 

Tive fallado á. Associação Commercial .na suppressão do Cbni-
missariado, como promettera e agradaria muito o discurso, dissésse 
que 11ão· supportaria, que não recuaria do seu proj. :1éto de reformas 
·de tarifas, permanecendo ne11as, e veria como agradaria aínda màis '. 

As classes conservadoras do Rio nã·o podem ser independen•te.S 
·do Governo, porqeu todas ellas se compõem de fornecedores rlo the-
:oouro, na sua maoria. 

O SR. PAULO DE FRONTIN - Nfo apoiado. 
O SR. MAURICIO DE LACERDi\ '--:- No periodo do Sr. W•en oe.sfau 

Braz, fl .Associação Commercial quiz fazer gréve no commercio, · por 
causa da.s taes sabinas, e quando a Associaçfo Gomi:liercial . viu que 
perdia, fazendo gr'éve (e então o Governo nem sabinas d·ava), ·. cur-
<Vou-se á vontade do Pr·:sidente da Republica. 

O SR. PAULO DE FiwNTIN - Naturalme·nte, antes as sabinas que 
'o. calote. · 

O .SR. MAURICIO DE LACERDA - Ness·as condições, Sr. Presi tl.ente, 
o Governo se.ia bom p agador e tem o · apoio das Classes conservadoras, 
.o· resto não lhes incommod-a, comtanto que não lhes toque ·n.os pri-
'Vilégi:os . · · · · · 

o .SR. ARMANDO BURLA~AQUI - Nem pó de deix;i.r de ter. 1 
O S:!!. l\'[Al)RICIO DE LACERDA -- Governo qne calotear 6o tem o 

í.ipoio das Classes conservadoras. . . ' 
· ~ O Sri. ARMANDO Buriú:MAQUI - Dos homens honrados. . . 
. O· SR. MAURICIO DE LACERDA ::.._ E', portant.o; o Sr . Epitaci9 P;e·1}soa 
seguir na sua política, esta' i;óta: e~nquaato pagar . e pagar d l.reito, 

/ lcm o commercio ' ao seu 1ado; no dia em que nem sab.inas puder 
emittir, tem O· 'cómI~J.erciÓ. Cpl}tra ellé e . mui'to . mais f•e·r,oz . qq~ . OS 
ânarcb'.istas. Nãc»tenha ' illusõês! ". . · "--

O SR. PAULO DE FRONTIN .....,.., Mas sem o a·ssassínato. . 
') O .'SR·, ·MÁuR:ICio. DE LAéd iÓÂ;- Aútes .. de sentar-me vou respbnder 

ao aparte, que até me assombra -vrnha do honrado Deputado ·· ·cuj:a 
intelligencia tahoo ··r espeito·. e · éüjo descortino . político tanto admiro, 
Mlga:n·do · de publicamente lhe render · preito. · Quem já dissa, quem 
já descobriu, quem. já assegurou que ê'iµ quà;lquer reunião operar.ia,, 
1mJwes's·e a 'intenção; · o é.once·rto; •ir éomp.lorf:, " p!fra assassinar 'uma 
autoridade brasileira?! . , .. ; ~: 

O· °SR ·. · PA!ULo DE FRbN'.t'IN ~ Os anarchistás exl!raRge'iros .. : i:'..l 
1. , O SR-. MAURI-cm DE LACER'oA - ·Ond·e a •p'rova?" · '·'·' '"·''; O 

.. 'O SR., PAULO Em FRONTIN -:-- Já houve a prova desse .facto .1, ;' , 
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O SR. MAURICJO DE LACERDA - V. Ex. foi illudido na sua boa fé) 
Nen1 uma só vez a autoridade publica asseverou esse facto: .Ha 

apem1s a . d·2'Claração chistosa do Sr. Aurelino Leal, de que em um 
congresso anarchista se havia dito que elle devia ser morto como um: 
porca. · 

Anarchistas têm sido presos, mortos e deportados e não houve 
ainda "porcari:;t" nenhuma, na Policia, que morresse. (Muito bem,' 
muito l>em.) 

S.E..SSÃO DE 17 DE JUNHO (1921) 

O Sr. A!ndl"aide Be:1Jerl"a - Sr. Presidente, o illustre Deputado 
por S . Paulo, Sr. José Lobo, e ·eu, subscrev·emos um requerimento~ 
lido na hora do expediente de hoje, .em que pediamos a creação de .. 
uma Com missão de Legislação Social. 

Exige o . Regimento que na fundamentação do requerimento ·dessa 
aatureza, .se determine, de modo expresso e claro, a competencia das 
commissões technicas propostas. Dahi a obrigação em que me veja 
ue, em rapidas pa}avras, ex.plicar os intuitos daquelle requerimentG . 

A expressão "legislação social'', ·embora tenha de ha muito di-
reito de cidade na technica dos jurisconsultos e sociologos, não. 
üeixa de offerncer certa ambiguidade de sentido. Toda lei é, no s -en-
tido objectivo, social. Mas, no significado restricto, em que está 
comprehendida em nosso r e•querimento, por legislação social 
se deve comprehencler, segundo a conceito dos melhores autores, o 
conjunto daquellas medidas legislativas que tendem a confirmar ou. 
restabelecer o equilibrio entre as div·ersas classes sociaes ou a sanar 
os males de que se r e1Sinta qualquer dessas mesmas classes. Toda~· 
as lis dessa natureza aspiram a um alto fim de pacificação e harmo; 
:iia, amparando e elevando a situação dos fracos e eles-protegidos .. 
Em urna palavra, pó·de-se-lhe dar como obJecto o proprio fim da 
economia social; que é, segundo Gide, o .estudo de todos os esforços. 
tentados para elevar a condição do povo. 

Em uma palavra, o que essa legislação p_rocura é, no dominio 
cconomico, substituir a ordem natural, quasi sempre eivada de ini-
quidades e explorações contra os humildes e sacrificados na ilsp .. era 

' competição da vida, por uma ordem legal, inspirada em mais largos· 
e humanos princípios de justiça. Mas, para a ·realização dessa ta..: 
refa, que enormes difficuldad·es e resisteneias ·têm de ser vencidas; 
quanta má vontade · superada! 

Não poderia ter o proposito de bosquejar, . mesmo nas mais lar-• 
gos e. imprecisos traços, o •Vasto campo de applkação das leis so-
ciaes, delimitando assim a zona a sei· e:x:plora.da pela commissão es-
pecial, cuja creação solicitamos . E que extra-ordinario esforço de· 
synthese seria necessario para abranger, ·em uma visão de conjunto; 
os variados e compl·exos as-pectos desse grave m.al collectlvo, a que· 
os idealistas da sciencia social dedicam as suas mais desalentadas· 
nnprecações: a inquietação contemporanea ! . . ·. Para caracterizar a 
questão social dos nossos dias, ainda aos olhos dos mais incredulos· 
e optimistas, basta indagar .. que individuo ou que classe s= ·mostra;· 
satlsfeita com a situação pr.esénte · .. , No terreno economicb, o· homem: 
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feliz, contente e tranquillo no exerc1c10 c1e sua funcção social, é 
~mpossivel de encontrar-se, tanto entre os grandes, como entre os 
humildes. Se os magnatas das finaças, os reis da industria, car··zces-
iiem como remedias para a sua absorvente e enervada inquieta-
ção, como aquelle triste rei da lenda, da blusa de um trabalhador 
f.eliz, podia ter-se como irremed,iavelmente perdido, porque a insa-
t,bfação e o desespero nos palacios dos ricos, como nos casebres dos 
proletarios, se são diversos na fórma, são identicos no fundo. 

Tudo está por fazer, entre nós, em materia de legislação social. 
R-esultam dahi vantagens e desvantagens para o desemp enho das 
funcções da commissão requerida . A experiencia quasi secular dos 
'utros povos Já poz em prova um sem numero de instituições, que 
podemos, com prudencia e medida, adaptar ao nosso meio. Mas, ·em 
contraposições, temos que arrostar com a malquerença que des.per- · 
tam todas as innovações e sobretudo co"ntra a falta de educação so-
cial das classes especialmente affectadas pelo direito novo. A moro-
sidade com que se vae adaptando aos nossos habitas a lei dos acci-
dentes no trabalho, a indifferença com que foi recebida nos proprios 
centros operarias, dão bem a mostra desse grave imp e'Cilho, que é 
a maior das desillusões para os reformistas cheios de boa vontade e 
falhos de experiencia . 

Mas, cumpre reagirmos contra o ·desanimo. O fim essencial de 
toda legislação dessa natureza, qualquer que seja o assumpto par-
ticular por que a encaremos, é a educação, no mais largo sentids. 
econoinico e social, daquelles a quem protege e garante. Para ve-
rificai-o, basta passar em breve revista, o problema, mas que estão 
a exigir mais opportuna e urgente regulam«mtação; o amparo do tra-
balhador, em uma vida economica, jurídica, moral e religiosa, 
garantindo-lhe um dia razoavel de serviço, ambiente hygienico e 
seguro do trabalho, salario suffici<eute á satisfação das necessidades 
propril1s e de sua familia, habitação conf.ortavel e accessivel a seus 
modestos recursos, seguros contra doença, invalidez, velhice, acci-· 
dentes e falta involuntaria d·e trabalho, barateamento · de sua 
subsistencia pelo incremento das cooperativas de consummo, eleva-
ção de seu nível economico pelas cooperativas de credito e de pro-
cl.ucção, - para fallar sómente de problemas que affectam á con-
dição do trabalhador, já resolvidos em outros meios com animador 
successo. Mas, porque não ·enfrentaremos a questão mais c_omplexa 
d·o credito popular, urbano e rural; a questão agraria, em sua com-
plexidade; e o problema da pequena industria e do pequeno com-
mercio? Não sáo todos esses asp•ectos de uma mesma questão, ampla-
mente estudada, e até certo ponto solucionada em outros paizes? 

Não nos esqueçamos, entretanto, que, além dos operarias, outras 
classes exist~m, cuja condição reclama nossa acurada attenção. 
Quem poderá esquecer a precaridade da condiÇão do pequeno func-

. cionalismo publico, em face da carestia das suhsistencias? __ A situa-
ção dessa pobre gente, obrigada a despeza•s de representação que, 
por amis modesta, lhe sae insupportavelmente onerosa, náo é ainda 
mais afflictiva do que a da média do operariado dos nossos centros 
industriaes. E a situação dess·a numerosa e digna classe de emprega-
dos no commercio, desamparada, até agora, de toda garantia legal, 
reclamando sem desfalledmentos pelo reconhecimento de seus di-
reitos á estabilidade e justa remuneração de suas funcções? E, de 
um ponto d·e vista mais geral, a crise das ,profissões liheraes e in~ 
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~ellectuaes, ameaçanuo o pro·prio progresso e a cultura d·as nações, 
pelo apreço cada vez menor ás cousas da intelligencia, reflectido no 
minguado salario com que são retribuídas. Quem não sab ~ que 
nos paizes mais cultos do mundo os professores ganham hoje 
;nenos que operarios manuaes? Na America do Norte, ha bem pouco 
tempo, havia mais de 18. 000 lagares de prof.c•ssores primarias vagos 
por abandono dos respectivos funccionarios e por falta de quem 
áquelles postos se quizesse candidatar, tão exíguos eram os ordena-
dos em r elação a outros modos de actividade mais faceis e de 
menor aprendizagem. 

E até nos mais complexos problemas de ordem administrativa, 
a questão social se reflecte. A guerra tornou necessario, em todos 
os paiz·es, um alargamento da acção do Estado, até então nunca 
attingida. Essa política intervencionista póde ser criticada sob o 
ponto de vista doutrinaria, não sendo difficil apontar-lhe senos 
abusos e desastrosas consequencias. Mas, o facto é que, na gen.erali-
dade dos casos, essa extensão amparou os inteTesses geraes da so-
ciedade, embqra ·com o duro acrificio de certas classes e injusto be-
neficio de outras. Ninguem póde deixar de re•conhecer que, se foi 
má vontade essa intervenção, peior seria a abstenção e a indiffe-
rença dos governos. Como quer que seja, porém, estamos deante 
de um grave problema: a readaptação das funcções do Estado · ás 
necessidades permanentes e ordinarias do organismo collectivo. 
Cumpre verificar · qaue•s das novas funcções já não attendem á con-
dição normal do corpo social, para dispensal-as; e as que amparnm 
e... elevam as classes desprotegidas, para mantel-as, e · quiçá ampa-
ral-as. 

Para realização da tremenda tarefa que lhe vae ser commettidu, · 
deverá a Commissão de Legislação Social proceder a um inquerito 
preciso, meticulos·o e demorado, sobre as c.ondições r·eaes de cada 
um desses problemas em nosso meio. Para construir obra duradoura, 
adaptavel ás nossas condições e opportuna ás nossas necessidades, 
ierá ·ella de observar, investigar, comparar e induzir dos .factos, as 
linhas fundamentaes da obra legislativa· a emprehender. E é preciso 
não esquecer o inestimavel contingente que ella ·encontrará na 
directa cooperação das repartições de estatística, tanto da Directoria 
Geral, supere.ntendi.da por um especialista da notav·el e rara compe-
lcncia do Sr. Bulhões Carvalho, como pela Estatística Commercial, 
dirigida por um technico do extraordinario valor do Sr. Léo d' Af-
fonseca, dous che.fes de serviço que honra.riam a qualquer dos mais 
cultos paizes do mundo. E esse auxilio poâ·2Tá ser tanto mais va-
lioso, quanto acaba de ser realizado o censo geral do paiz, cujos 
resultados fínaes vão ser coh'heddos na commemoração do Centena-
rio de nossa Independ·encia. Elementos inestimaveis para o estudo 
de varias problemas da legislação social, podem se encontrar nos 
dados obtidos nesse computo das forças nacionaes . 

Para demonstrar que não são simples razões sentimentaes qut 
nos fazem deplorar a falta de garantias legaes do operariado, bastará 
citar dous factos assaz deprimentes para a nossa cultura. Ha pouco 
tempo tomou o Governo italiano a iniciativa de um tratado de tra-
balho com o nosso paiz. No ante-.projecto apresentado era natural · 
que aquelle Governo amigô, procurasse assegurar aos seus emigran-
tes gar·antias equiva1entes ás de que gozam os trabalhadores na Ita-
lia. Succedeu, entretanto, que tal é a diversidade da situação legal 
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do operário naquelle paiz · e no Brasil, que, se fôssem adaptadas· â!' 
!hedidas propostas, o immigrante italiano ficaria entre Ifos em con~• 
diçôes privilegiadas sobre o trabalhador nacional. Tanta. razão as-• 
sistia á Italia em propugnar pela manutenção das medidas prot!!clor 
r'as a seus emigrantes operarias, quanto ao Brasil .em evitar que uma 
Jeterminada class·e de trabalhadores extrangeiros gozasse de .privi-; 
legius em nosso meio economico. São innegaveis as vantagens: ·de : 
um tratado de trabalho -entre dous paizes como a Italia e . o : 
Brasil, dos quaes um offerec·e excesso de braç0s e o outro · se resente i 
de falta desse elemento propulsionador da riqueza. O nosso atrazo.1 
em materia de legislação social será; por muito tempo, ·o grande im-
lrupecilho para ·essa utilissima politica de approximação economica : 
entre os dous povos. . : ~ 

O SR. J osÉ LoBo - V. Ex. está indicando a natureza interna-. 
~io.nal do· problema: não· é possivel proteger efficazmente o trabalha"; 
dor, sem o fazer do mesmo modo em ·todas as nações. · .: 

O· SR. ANDRADE BEZERRA - Ha, porém; outra circumstancia mais1 
J'ecente que evidencia esses inconvenientes. Ha poucos dias correu • 
entre ·nós a noticia de que a Hespanha prohibira a .immigração para· 
o nosso paiz. Essa informaçíio produziu funda impressáo nos centros 
de trabalho, ehegando a echoar aqui na Camara em um requeri-· 
mento de informações ao Governo. A nova era, f·eHzmente, falsa . . 
Verificou-se, entretanto, que certas iniciativas tomadas pel.o Depar-
tamento de Emigração do Governo d·a Hespanha em desfavor da. 
sahida de trabalhadores p.ara o Brasil foram motivadas por queixas , 
e reclamações daqui enviadas por immigrantes hespanhoes contra· a 
ausencia de garantias da lei brasiJ.eira aos trabalhadores. Deixare-; 
mos que esses factos se repitam, sem ac.cordarn'los, emfim, de nossa 
indifferença? 

Ainda ha pouco se referia o meu nobre co11ega, Sr. José . Lobo,·· 
ao aspecto internacional da regulamentação do trabalho. Será outra · 
importante tarefa a que se terá de entregar a commisstto -espe- . 
dal. Como se sabe, · fez o. ·nosso paiz parte da Conferencia do Tra- . 
balho em Washington, na qual se elaboraram projectos , de conven-
ção e recommendaÇões sobre diversos problemas operarios. Desses · 
actos internacionaes tem de tomar conhecímento o · ·Congresso ·Era- . 
sileiro, afim de que possam elles ser ratificados ou não .' Em, fins 
do anno passado, tive a honra de apresentar á Camara · d,ous : proje- : 
cto5 de lei, em qu·= ·propunha a approvaçáo daquellas convenções in- : 
lernadonaes, projectos que, acceitos em primeira discussão, não ' 
puderam, passar, por falta de tempo, ao segundo turno. Ainda ahi . 
terá a Commissão assumpto . para estudo e materia p.rima para ··-a ' 
-dabo!·ação de leis . regulamenta doras do trabalho e soluções praticas . 
para alguns dos . mais urgentes p·roblemas operari.os. O prazo para., 
o definitivo pronunciamento dos paizes signatarios daquellas con- , 
venções e_x·pirou em 23 de Janeiro ultimo. E' impossível que o Era- . 
!.il queira res·ervar-se o direito de ser dos po1rnos paizes · que não 
tomaram ·na devida conta aquelles importantes assumptos. 

O SR. JosÉ Lono - Não é o unico . 'Ha outros que só Tatifi_caram 
parcialmente até agora. · 

O- Sn. ANDRADE ·BEZERRA ~ E entre esses a Suissa, por exemplo, , 
que não acceitou o principio do dia das oito · horas, poderia V . . Ex . · 
citar. Mas o _qu e estou· -a lastimar não · é - precisamente .que o Brasil 
n'ão fives~e adopfado' tódas aS •COnclusões d.as OOffV;ençÇ)es : de .Wa~hin.., 

' 
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gton; é que elle constituirá um dos poucos, paizes que ainda não. 
<leram a essa materia a ne.cessari-a attenção, para approvar o que 
lhe parecesse conveniente e rejeitar o que se lhe afigurass nocivo 
JOS reaes interesses da industria e do trabalho nacional. 

Tudo stá a mostrar, Sr. Presidente, o valor e a urgencia dos 
problemas que vão ;;er commetüdos á experiencia, ao saber e ao 
p~triotismo dos dignos collegas, que forem designados para a.quella 
Gommissão . E, se eu tivesse qualquer autoridade para faz:~r um 

appello a elles e á Camara, seria para que deixasse cada um os pon-
tos de vista extremados das doutrinas exaggeradamente infervencio-
nistas ou abstencionistas, procurando todos examinar sem precon-
ceitos as realidades de nosso meio economico, para a realização 
de uma obra legislativa que anim:e e ampare o surto de nossas ri-
·qeuzas e permitta ao trabalhador brasileiro uma vida mais segura, 
mais elevada, mais humana, em :cada ·uma ds es.pheras em que os 
nossos operarios desenvolv:em a sua actividade social: na ordem ma-
lerial, n.a ordem juridka e na ordem moral e religiosa. Não nos 
cancoo.emos de repetir com Ruskin, o idealista' da economia, que a 
verdadeira .riqueza das nações é o homem, bem pouco valendo pos-
suirmos industrias poderosas, commercio intenso e agricultura 
prospera, se toda essa a•pparente riqueza só se consegue com o sacri-
fício do trabalh a dor. 

No Brasil não conhecemos pre·conceitos de classes. Estamos as-
.:>im admiravelmente preparados para a realização pacifica e harmo-
nica,. talvez mais proxima do que se pensa, desse grandioso desidiera-
tum que, ha poucos annos, ' era sim~les utopia e hoje vae sendo par-
cialmente conselffiida, nós pafa"s · maiores industriaes, por directo 
~ccôrdo das partes interessadas: a participação dos trabalhadores 
na gestão technica e eco'nomica das ·industrias. Até lá chegamos, 
T1ão serão .pequenos os .imnecilhos. a arredar, os dissídios a compôr, 
·os interesses mal comprehend-idos a harmonizar . Tenhamos, en-
tretanto, fé nas excepcionaes qualidades da nossa raça, no espirito 

· intelligente, emprehendecfor e pratico de nossos industriaes, na 
•Paciente bondade e heroica resistencia do nosso operariado; saiba-
mos sobretudo, nps, legisladores, ser justos, e bem perto estará o dia 
·em que possamos criar um direito novo, mais largo e mais humano, 
a lieerce inabalavel de justiça, aond:e se venham assentar as gran-
diosas construcções do nosso progresso economico . (M11ito bem; 
muito bem . O orador é vivamente cumprimentado.) 
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O RIDSUL'DADO DA CONFE'REJNIGLA SYNID1CAL INT~RJNAICIONAL 
DiE BJDfl.NU\ (1919) 

Na ·Conforencia Syndical Internacional, que se reuniu em Berila·; 
na .Ga'Sa do Povo, de 5 a 8 de fevereiro passado, foi apresentado •.:i 
Godigo .Internacional do Trabalho que na1turalmente será discuti:do en'I 
Washington e que é o seguinte: · ' 

1 º ____:_ A IConferencia considera o ensin.o primaria como obrigatorió 
em todos os .paize.s, ·,devendo tambem ser ahi organizados o aprendi~ 
za:do 'Preliminar e o ensino profissionaL O ensino 1superior deve ser 
livre e accessivel a todos, não podendo as apti:dões e as aspirações ser 
contrariadas pelas condiçõ~s materiaes de exi'stenci.a em que se · acha~ 
rem os jovens. Os que tiverem menos ele 15 annos de idade não po.: 
<lerão ser empregados na industria. · 

2º - Os menores ele fü. a 18 annos não po1derão trabalhar mais de 
sei'S horas por · dia, com hora e meia ·de repouso, após quatro horas dQ 
traibalho ininterrupto. , ': 

üs menores ele ambos os ·Sex>os assistirão, duas horas por dia•; 
aos cursos comp1ementares de instrl!lcção technica, instituidos em s·eti 
favor e que funccionarão entre seis .horas da manhã e oito <la noite. 
A esses menores deve ser concedido o tempo necessario para frequen-
tarem os curso·s. 

O trabalho ·dos menores será prohibido: entre oito horas da noite 
e seis .horas da manhã; . nos domingos e dias feriados; nas industrias 
insalubres e nas minas subteeaneas. . 

3º - No 1sabbado, os operarias não trabalh.aTão mais de quat,ro 
horas, ficando livres depois cio meio-dia. As excepções, que se impõem 
em certas industrias, serão compensadas por . meio-qia •de descanso 
concedido em qualquer outro dia dai semana. . . 

As operarias não poderãio tra:bal·har de noite. Aos industriaes é 
prohibido fornecer trabalho a domicilio •depois das horas ·de trabalh'i 
r·egulamentarns. Em regra ,geral, as mulheres não poderão ser em--
pregadas ·em trabalhos que são particularmente desfavoraveis sob 
o ponto de vista hyigienico e onde é impossível evitar perigos, com<J 
nas minas subterraneas. 

A mulher não poderá trabalhar quatro semanas antes e seis se-: 
manas depois do parto; isto é. dur·ante dez semanas. Os Estados con·-
tract.antes introduzirão um .. systema de seguro maúe.rno. cujas indemni-
zaeões el evar--se-ã·o á taxa ;miniJTta do seguro sobre a moles tia. O . tra.., 
balho das mul1heres ·será pago pela taxa ·do'S sa.Jarios dos homens. 
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4° - .A duração do !trabalho não po,d erá exceder de oito horas por 
dia e de quaTenta e oito horas por semana. O tra:bal.b.o nocturno , entre 
oito ·horas da noite e seis horas da manhã, é prohibido, a menos que 
não se torne necessario por motivos de ordem techni ca ou p ela su a 
.pro.pria natureza . O descanso aos sabbados depois do meio--dia será 
mstituido em todos os paizes. 

5° - O descanso semanal ininterrupto, garantido pela lei, durará 
pelo menos trinta e seis 1horas e será conced ido entre o sabtbado e a 
segiuncla-feira. Quando a natureza do trabailho 1exigir o serviço no 
domingo, o de~üanso se·manal ele trinta e seis horas será concediclo 
>d urante a semana. Nas industda1s de fogo continuo a:s turmas deverão 
ser or.ganiz·adas de' modo a poderem os operarios fo lgar alLernadamente 
cada se·gundo domingo, fi.cando, porém, entendid o, que ess 11s dispusi-
ções se applicam aos paizes e aos lo:gá.res que adoptarn um outro dia 
êe dl~Scanso . 

O trabalho da noite e do elo.mingo será p ago por um preço 
superior . 

6º - No interesse da. protecção sanitaria e para garantir os ope-
rarios contra -os accicl entes, a duração elo trabalho s·erá r eduzida a 
menos de oito horas nas industrias perigosas, proiporciona"lm ente ao 
per igo que ellas aipr.esent-am: O emprego dos venenos inclusLri.aes é 
pro.hibido em t01dos os caws em que fõr possivel a su a subs ti tu ição. 

Será organizada um a1 li sta internacional e permanente de venenos 
industriaes cuja p1"ohibição será feita de commum aocõr r1o. O em-
.prego do phosphoro ·branco, na indu s tria dos phospihoros e cio alvaiadP.. 
nos trabalhos de ·decoração, é ·prohibido. Um systema iderrt.ico de li-
ga·ção automatica e a·daptavel a tocl os os vagões, será introduzido in-
ternacionalmente nas admini strações das es tradas de ferro dentro rl•1 
cinco annos . 

7º - Todas as leis e r egularnento•s concernentes á protecção do 
trabalh o industrial serão ap·plicaidos em princ ipio ás industri a·s d,1 .. 
micili:uias. Os seguros sociaes 1s-erão extensivos aos traibalhaclores ern 
domicilio. -

, .A industria clomiciliaria é prohibida: 
a) ·em todos os tr abaH10s que possam comprometter .gravemente 

a saufie dos trabalhadores ou ameaçal--o•s de envenenamento; 
. b) nas indu strias alimentares, comprte.h endida a confecção do3 
saccos e dos p a1cotes destinados a conter alimentos. 

A notificação da'S molestias infecciosas é obrigatoria nas indus --
fT ias domiciliarias. O trabalho industrial é pro hibido nas habitações 
onde forem descober fais essas mol estias. e os -operarios terão , por es'Se 
motivo, ·direito a uma indemnização. · · 

Todos os paiz·es instituirão uma inspecçã:o medica dos operarias 
rmpregados na industria domici liaria, bem como, uma inspecçãp da:; 
habitações em que tratbalh am os operarios dessa industria. 

Serão organiza•cla'S li stas, que serão fiscalizadas dos 0:perarios e 
interm ediarios aue trabalham nas industriais domiciliarias. ' 

"Comités" de salarios, compostos de numero igual de empregados 
e de operarios, serão organizados em todas a's regiões em que haja in-
dustTias domiciliares. Esses "comiliés" terão igual poder para fíxar 
as b~ses dos 1salarios. Estes deverão ser affixa:dos nos locaes .ie 
trabalho. 

8º - Os traba!.hadores têm o direito de r eunião e de assoc iação 
em todos os paizes. Ficam a1JJ nul!ados os decretos e leis qu·e possam 
collocar üertas categorias de trabalhadores em condições especiae,;, 
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comparativan!erüe com outras categorias, ou que possam .privar esse.> 
trabal:hadores daa libel'dades de união e de associação, imp edindO··Oô 
de fazer valer os seus direitos e de collaborar na fixação das suas. 
condições ·de salario e de trabalho. üs tmbalhadores immigrantes go-
zarão ·das mesmas regalias que os tratb a1lhadores d·os paizes a que elle~ 
chegarem. Poderão tomar parte no movimento syndica.J e fazer us.:> 
do ui rei-to de .gréve. Serão punidos todos os que se oppuzerem ao 
exercício da liberdade da união e de associação. Os· operarias estran-
geiros têm direito ao salario e ás condições de trabalho convenciona-
dos entre os syndic'aitos e os industriaes. A' falta de convenç;ão, .os 
trabalhaidores estrangeiros terão direiLo ás condições de trabalh o e 
aos salarios em vigor n·a localidade em que se ac·ham. 

9º - As .prol· ibi(~ões ele emip:racão serão annullacl ais. As de im--
migração serã.o :egualmente annullad.as em re·gra geral. Essa regra 
poderá ser aLten~uaela nos seguintes casos :· 

a) cada Estado poderá limitar temporariamenle a immigração nos 
períodos de depressão economica, afim ele proteger os trabalhadores 
indígenas, bem como os operarias emigrantes; 

b) cadfl Esado tem o direito ide fisc·alizar a immigração no in-
teres .~e da hy.giene public1a1 e de prohiibil-a durante um certo tem.pu: 

c:i os Estados podem exigir que os immigra·nles saibam , lêr e 
escrever na sua lingua materna, no in tuito de prnteger a C'clucação po--
pular e de tornar possível a applicação effiwz ela legislação de traba--
lho, nos ramos ele industria que empriEgam irnmigrantes. 

As excepcões. porém, não poderão ser aelmittidas senão de accôrdJ 
com a corr• missão dos delégaelos -opc;:-arios. 

Os Estados conteactantes se compromettem a introduzir, sem de-
mora. leis que prohibam o engai·amenLo de trabalha.,fo res para irem 
trabalhar no est.rangeiro, ;pondo assim um termo aos cbusns elas agen-
cias partirrnlmes de collo-cação. iO contraido de engajamento preliminar 
é pl'O h iibírln. 

Os Estados contradantes s1e compromettem a or.ganizar estatís-
ticas do m erca:do do trabalho, baseando---se nos relatorios publicados 
riela.s holsas de tr:ciba.J.hos. E·lles effec.tuam mutuamente a troca ela in-
formação, tão frequentemente quanto possivel. por interme·dio de urn 
c~-0ript.orio central internacio'nal. Ei'sas es-t.aLislicas serão especial-
mente communicadas ás uniões synclic'B1es de ca{.la pai.z. 

Nenhum trabalh ador será ex.pulso elr um paiz por acção syndical. 
Elle Lerá dir eito ele r·ecorrer aos tribunaes ordinarios, par.a appellaL' 
da medida ele expulsão. / 

1.0º - Nos ·districtos onde os s·aiJarios médios são insufficiente:>. 
para garantir ao1s trabalbadores uma vida normal, e se fõr impossivel 
chrg·ar a um accôrdo entre operarias e patrões , o governo instituirá 
commissões encarregadas de estabelecer· salarios mini mos lr.gaPs . 

Al,ém dis<;i0, os Estaclors contrac.f.antes convo·carão, tão depre.%a. 
riuanto possivel, uma conferP,ncia internacional, encarrega{la ele tnma~ 
mrclielas efficazes cont.r'a• a vilez·a ·da compra cios salarios e d·e garantir 
o pagamento em moeda não depreciada. · 

11 º - Afim ele diminuir a falta de trabalho, as bolsas ele trabalho 
ri os differ1mt.es paizes entreterão rel·a:ções para favorec·er a troca de 
informações relativas aos pedidos e ás offertas de trabalho. Um sys-
tPma de garantia contra a falta de traba:lho será instituído em 
CHla paiz. 

1-2° - Todos os t.rabathadnres serão garantidos pelo Est31do. co::i~ 
tra os ac-c identes do trabalho . As indemnizações a pagar aos trabalha~ 
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,q(,ire,s e a•gente·s serão. fixa.das de accor.,do c0m as ,leis do, .paiz em qu~ 
'S:e · cnco.ntra a: 'S·éde da exploração. Leis de esguro em favor da:s viuvas 
:~ ,dO'S orphãos, da moles-tia, da velhice e da invalidez, serão instiluidas 
·~ ·applicaveis, quer aos indigenas, quer ª'ºª estrangeiros. 
: . O trabalha1dor ·estrangeiro deixando o paiz em .q.ue trabalha po.,. 
'derá, no caso de ter 'Sido victima de um accidente de traba·lho, ·receber 
'unia somma global, se existir um accordo nesse s·entido entre ' o P'aiz. 
1em que elle . trabalhou e o seu pa:iz de origem. · '. 

. 13° - Um codi.go internacional especial será creaido par·a• garantiÍ--
a protecção dos trabalhadores do' mar . Elia será applicaida em colla.:. 
'11nração com os synGlicato'S de maritirnos. · 
" · 14° · - A incumbencia ·de pôr em vigor as presentes disposiçõ~~ 
ser'á conf~ri-da em cada paiz á administração e á inspecção do trabalhà~ 
03 inspectores serão esco lhidos entre . os peritos technicos, sanita.rio~ 
0"6cbnomicos e serão auxiliados po'r empregados o·pepa.rios de _ambos 
os sexos . 

. Os syndicatos ' profissionaes fi scalizarão a a·pplicação da legisla-
ção do trabaJ.110. 'Üs indust.riaes, cme o-r.cuparem. nela· menos. cinco 
nperarios de !ingua; estrangeira, affixarão QS regulamentos do . 1 
balho " e as outra;s notificações impor tantes nas línguas respecüvas d.1~ 
óperarios e farão ensinar, á sua custa, a !in,gua do paiz aos operaria;,. . 
estrangeiros ·que e'lles occupam. . 

15º - No intuito de pôr em applicação e de desenvolver a legis-~ 
lação internacional do trwbal,ho, os !Estados contrnctante.s crearão uma 
commissão .permanente, constituidà metade de .delega:dos dos Estad1is 
membros da Socieda·de da.s Nações e metade de ·deleg·wdus da Federaçã() 
In_ternia:ciohal dos Syndicatos üperarios. · 
· Essa ·com missão perinanente c·onvncará, ca.da anno, uma, c-onfe. 

rencia das del egações dos Estaidos contractantes, eom o 1fim de· meliho- · 
rar-· a legis lação in ternacioruz1J ·do trabalho. Metade dessa ·Conferencia 
será composta de representantes dos trabalhwdores organiz•a:dos de 
cada .'paiz; terá poderes, dentro da sua competencia, p aira tomar res0--
J uções, que terão f.orça legal inte·l'.Il'aci onal. . 
: · · A commissão trabalhará, em collal;loração permanente com o Es.., 
1.li:'i.ptorio Interriaciorna•I do Trabalho, estabelecida em Bale, e com a 
União Internacional dos Syndica tos Profissionaes. 

CONCLUSÃO 

. . cA Confer"encia .Syndical Internacional considera que a .efficaicia a· 
a continuida1de da legislação interruacional do trabalho só podem estar 
garant.ida'S com a constituição de um -Escriptorio Int~rnacional ll<t 
Tra•b:iJho (artigo 15) , parte integrante da Sociedade d:a1s Nações. -. 

Esse Escriptorio deve ,ser creado sob a• fórma. de um verdadeiro 
parlamento internacional e, inter-prOifissional do trabalho, no qual 
terão assento delegações directas das organizações syndfoaes operadas 
de todos us pa-izes. · 
. Desse .parliarn ento internacional e inter-profissional ·do t.rabalh0 
deverão emanar, não sómente convenções internacionaes que só tem o 
caracter de accordos di.plomatíws em cada pa-iz cl·e valor Je,gal, des·de 
que não são convertidas em leis nacionaes pelia· ratificação de um pac-
lamento e a promulgação feita por um governo, mas, leis internacio-
naes tendo, uma vez votadas . e promulgadas,- o· mesmo vafor que as 
leis nw ionaes ". 
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E~sa c<Jncepção do papel do parlamento internacional evoca a ll'} · 
ces•siclade de um .pü1d·er leg·islativo · internacional, estabelecido em prJ,-
vei to' da Socieda,da da.s Nações, isto é, de uma' soberania supra,-

.nacional. 
Essa ' ina\iguração marcará o começo de uma era nova, no correr 

.da qual as classes operarias d(3 todos os paizes se des;en:volverão em 
foTça, em conscieneia, no caminho do progresso e do bem esta:r 
pal'a todos. · 
· As questões economicas dominam as ·questõ.2·s puramente políti-
cas; ellas caminham junlo com ·a· organização racional do mundo. 

Assim, d'ora em diante, o·s problemas economicos devem ser e;i .. 
car':ldos no plano da concordanci·a dos intereS'Ses, em lo·gar de serem 
considera.dos sob o angulo dos anü2:gonismos particulares! 

0;; povos não p_odem rhais voltar ás antigas concepções economi-
cas; elles ·dP.vem carriinhar audaciosamente para a realiz' ~ ção de accot'-· 
dos. Íiiernacionaes, que deverão s·er inscriptos na propria base do es-
tatuto da Socieda1de das Nações. ('*). 

L .. JOUHAUX. 

RE001NHEC1l1MiENTO DAS ASSO·OIAÇõ·ES D1E CLASSE 

.A.Joguem, em um arti~o puiblica:do no Jornal do Cornmerc'io a re>i-
peito da gréve dos tecelões, disse não poiderem o·s industriaes rec0-
nherer as 1associações de cl·asse, como os operarias desejam. por mofr-
vos de ordem e disciplina interna das fabricas. !Relata então o arti · 
culist.a a ingerencia dos delegados da União. qu;e; intervinham no in-
terinr das fabric•a•s e, rde um mO'do inconvenient.e e inadmissível, per-
turhavam ahi todo· o serviço e termina affirmanclo que foi "para fui:çir 
a esta situação que alguns industriaes 'Se afasta•ram do Centro Indus. 
triai, que a .tolera, apezar de não ser ·esse o compromisso assignadó 
com a União". 

E' verdade· que houve em certo momento essa intervenção dos 
dele~a·dos, - que se tornaram realmente intoleraveis, mas ella foi por 
todos nós fortemente combatiida e eliminada, de accôrdo com os pro-
:prios operarias e por intermedio da associação . E', portanto, falso 
que o .Centro Industrial tolere semelhante intervenção - esta affir.;., 
mativa só é feitia1 para ca·ptar sympat-hias da opinião publica.' : 

Esta intervenção indebita e intoleravel creou então numerosos 
a !.trielos entre os operarias, os gerentes e directores das fabricas, que 
:não podiam, ·de modo algum ,. permittir semelhante estaido de coma.s. 
Foi :mesmo este facto que motivou a primeir1a. a,pproximação d·o ·Centro 
Indust.rial com a União dos Operarias em Fabricas de Tecidos. , 

Dessa approximação, depois ·de numerosas reuniões e trocas de 
id1fas. reuniões. aliás, ·Bm que tornaram parte muitns dos socios dó 
novo Centro dos Tndustria-es de Tooidos de Algodão, resultou um 
accôrúo , pelo qual o Centro Industrial reconhecia a União e declar'17 
va--se prompf.o a com ella tratar sobre assurnpfos de interesse d:ú1 
nossa:; respootivas classes. Por esse a•ccôrdo a União se compromett.\a 
ti, fazer cessar immediatamente a intervenção elos seus del egados n:>.á 
nossa!> fabricas, ponto capital, sobre o qual nós sempre decl1aTámos não 

(*) (D'O Jornal de 4 de Novembro de 1919.l 
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pode; lrans i•gir . O con •promi sso da União foi fielmente cumprido, 0s 
d ele5·aJos deixaram de intervir e os attr ictos .por essa causa ce3-
5aram ]0.0 ·0 . 

A inel~· na ultima r eLtnião elo Centro Industrial eu affirmei isto e 
di vt: r sos 1Srs. c!irectores ele fabr icas ele tecidos a!li presentes o confil'-· 
maram publicamente; c'it.o ·ele memoria os nomes elos meus compa-
nh e!r os Srs . Baer, Edgar-d Pe ixoto, Miranda Jondão, :Alves Viefra, 
Bailarei e ou l.ros. .Aiguns d irecLores de fabri cas fili'adas ao nov·> 
·Centro ta.mbem me confi r mara m em palestra este facto e me decla-
rar am formalmente que nas suas fabric'E•s não havia mais c!ele3·ados; 
não cito, .po r emqu a·nto, n om es. para não personalizar. 

Esta qu estão elas assoc iaçõ es de class·e merece, pela su11 impor -
Lanc ia, c1u e se a estu de com alguma calma e conhecimento de cam.a. 

Tenho si.do muito combaüclo pelo meu modo de .pensar •a· respeilcl. 
\n u procura e r-esumi·elamente justificar o meu procedimento. 

O grand e inclustrialirn1o e. o capita lismo moderno creararn para 
n 1 rabalho e para os tNhallmcl ores 0onclicões novas e especiaes, que 
t uraaram inevitave is graves cl ivergencias e antagonismos entre os tra--
halhadores e o patronato . ·Estas divergencias foram aggrava·das 
pe:a a.bsolu la dep-encle11cia em •q.ue ficou o operari·ado ;em r elação ao 
patronato. qu·e clel:i nra e de lem em Sll as mãos uff•a gTancle par le senão 
a tnl.a l irhde -el os m eios economicos, sem f.lS q.11aes a nulra parle, o~ 
operarias. não póde traibal11•aT e, portanto, ganhar o seu pão. 

iD e :facto, o machini smo que produz r trans·porta. assim como ., 
d inheiro necess:i.rio para as compras das m a.terias rprimas e pà·ra a 
movim entação co mmercial ·el a proclucção, estão absolutarn onte na':l 
meios elo pat.ro nal o . 

D 1·lli res11lla >e1u e os possui":lor es destes elementos r egu laram, á 
sna von lade e ele aceôrclo com as suas vantagens e necessiclaicles, tod :i 
o movimento ela pro..-lu·cção nrnncl ial . 

!\ clnr::1cão dn ·dia clr Lrabalh o estava nas su·~,s mãos. assim como a 
taxa do salar io era pnr elle r>egu Ja,fi a e marcada, segun do ·:s suas iêléas 
e interesses . Se havia grand e procura nos mercados, portanto, püS6i-
bilicl acl es de bo'a•s v endas, y-om bons lu cros, era lo•go ordena·clo n dia 
de 10. 11 e 1.2 h oras; s·e n ão chegava ainda, e a procura con tinuava, 
form avam-·se tu rmas supplemenlares e o tra·balho nocturno era in-
stitui1do . Isto clur·a·va emquan tn as convenienci as commerciaes ass.im 
C• exigiam. 1Se vinha a parruda nos mercados, a scena mudava brmca--
rnente . As turmas noct.urnas eram despedi·clas em bloco, as h n r·~·s d.1 
trabalho diurno eram c!·iminuidas ·e, se não bastava, eram reduz.ido~ 
ainda os dias el e traba.1ho. 

1E' sabido e ·notorio qu e ainda agora brnscamente entre nós o 
super- traba lho el e poucos mezes at.rás foi recluzi·do a t.res e quatro 
dias d e trabalho por semana. As necess idades, mesmo vitaes, do ope-
rariado não eram consultadas . [s Lo não é privilegi0 nosso, bem o sei, 
clrí-·S·e em toda parte, sempre se· deu e é natural que se tivesse cladü. 

Não desenvolvo esses .pontos e as suas cons equencias, porq.ne 
quem, porvrntura, me ler, o·s conhece e bem sabe dai gravi•d·ade -dessas 
conseauencias . 

E' um facto que a proclucção não tem si do r egulada no muna.J, 
snb o po·nto {le vista ele garantir o maior beneficio passivei á coll ::i--
ctiviclacl e ·bum ana. mas sim em vista d os maiores benefi cias do 0apital, 
·qu e c10tinlia o pod er ele regul ar essa'S cousas. 

E' certo tamhem ·Oue a tcnrlencia nalura.1 do capitg,l é impôr o 
rn h•xi mo ele trabalho com o mini mo ele salario. 
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Naturalmenle, este estado de cousas provocava e provoca o pflJ-
iesLo do operariado . 

Mas, como se O'ppôr a estas condições, como obter a melh oria da 
sua situação, e fOl'Ç'd' o capital a concedel- as? Naturalmente, tratando 
e pedindo. Mas, o operaria, tratando sózinho e desarnparani o do apo io 
de seus companbeil'OS ele classe, fica em situação ab·aolulamente in-
forior á do seu patrão . O m e,elo ele perder o seu g·rnha-- pão tira-lhe a 
eorag·cm de protestar ou ele pedir . 

De 1'acl'o, o operaria só, ou mesmo ns operarias de uma só fa-
brica isoiwda elas outras, não têm meio,s ele se defender, pois é o pa-· 
trão -quem pócle, então, exigir e dictar as condições . 

,Recusando os .pedidos ele seus oper·~·rios, o patrão está certo da 
victoria, pois, as necessidacle-s. a manutenção da familia, senão a prv-
pri a fome, forçarão, em breve, os recalcitrantes á capitul·a·ção. 

De facto. o operariado pó de resistir !011go tempo; o operaria iso-
lado, não. Os recalei trantes ;s.eriam faci lm ente substi tu idos, mas tr-:t· 
balho novo 1d-i.fficilmente seria ·achado pelos o.perarios suspeitos de r.3-
beldi a. E' um facto que todos sabem ser verdadeiro, mas que não 
conv ém conlessar, porque é contrario aos nos-s-os interesses ·e 
princi.pios. 

Desta situação nasceu a necessidade das associ:ações, que se mul-
tiplicaram em toda a parte e cresceram, com incrivel rapidez, em 
numero e em poder. · 

A associação. nós 'bem o sabemos, dá ao ope-rariado cohesão e meios 
de pedir, e de exigir, se necessario fôr, resisiin:do .por longo tempo, po~s 
a associação so lidariza os o.perarios ela mesma indus tria. 

Assim, n6's, patrões, per-demos as vantagens de tr·atar só com os 
nossos operarias isolwclos e fracos. e vamos ser obrigados a tratar co1r1 
a 'associação, pel o -menos tão -forte como nós. 

Assim, o contracto individual, com o nosso uperario iso lado·, tem 
de ser substit1üdo p.elo conlrnclo collectivo com ess·as associações. 

E ' cl esagradavel, eu concordo, mas é inevitavel e, afinal, é just.o. 
O direi to e ·a justiça ela orga nização el e c\·asses operarias são, pois. 

indiscutiveiJs ~os resulta,clos obti-clos por essas as'Sociações em todo 
<> mundo são extraorcl inarios . 

Rs1 a or-gani.zação é es'Pecialm ente aclmiravcl e effí c·zz na Ingla--
terra, com as ~ uas "Tra:de Unions". 

Naturalmente -ha abu'sos e grand es, ·11a fórmas revoluciona,rias e 
viülen tas; mas taml:>em as ha evolucionista,s. e . reformistas. Todas. 
ell as, no emtanto, têm como .prim eiro escôpo obter elo P'S'tronato a 
wcceitaçí'í.o ela su:a. União, como intermed iaria entrs OIS' O'perarios e 
os patrões. 

Procuram as bem organizadas, e na Inglaterra é 'ª' quasi totalidade 
negociar e assignar co·nvenções coll e-ctiiva.s, em iq.ue a sua sorte seja 
melhora,cJa, especi,a·lmente sob o ponto ele vi sta -rio salario e elas hora5 
de trabal !J o. 

Naturalmente estas associa.cães procuram ·inspirar ao operariado 
o sentim ento de classe ·e ele solidariedade, 'que vae até o sacrifício, sob 
a fórmnla ele um por todos e todos por um. 

Quando essas classes estão assim bem constil,uidas, ellas pr~
curam, em .primeiro lugar, conciliar e só -de'Pois vão ao extremo da 
gr-éve, que então exige. 
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. , Enlre nóis eslas cous·a·s estão ainda em formação, mas camipham 
rapidamente. Longe de nos oppormos a essa marcha, devemos coll~t
borar o faci lüar o seu .progresso. A propria legislação deve intervir 
para regular os direitos e deveres ·dessas ·a•ssociações, assim como .-,s 
~as nossas, instüuindo os necessarios tribunae-s de arbitrag·em que;, 
bem organizados •. facilitarão muit~ a .solução das questões que ria? 
puderem ser solvidas por conc1h·.a·çao d1recta . · 

O velho mu·ndo j á pais.sou pelas ,phas·es de resistencia e teve 
de ceder. 

Nós ·devemos nos conformar com o inevitavel e queimar as etapa!) 
que o:s ,outros já venceram. Isto me parece de boa e. sã politic~ 
P.ara nós. 
; Eis por que eu entendo, e commigo um bom numero de indw;~ 
t'riaes .brasileiros, que as assol)iações de classe dos nossos uperariosJ 
quan;cl o· legalm eT!ite consLi Luidas e quando re-presentem realmente um 
'gra·nde numero 'de -opeTarios da sua classe, como ·é o caso da "Uniã© 
dos Oper arias em Teci•dQS ", - devem ser realmente reconhecidas · pli i' 
·pós, ;ei.ue com ellas devemos tratar .e iprocurar resolv·er as •questões 
do trabalho que nos interessam. 
· · Penrso assim porque es tou convencido de que hoje, no estado . de 
alma mundial do oper::i.ri-ado, consciente da sua força e dos seus di'" 
r:eitos, as associações de cl a1Sse, nas cornd ições a que nos referimo;;, 
longe de continuarem a 1ser factores ele perturbação d e ord em, virã•J, 
p e,lo contrario, com o tempo, constituir elementos de ordem e grande!; 
factores de apaziguamento, que facil i tarão a solução de problemas 
graves oriundos da inevitavel evolução economico- social que se desen.i. 
volve por tod o o mu'ado. . • 

Não desconheço os perigos, nem os dis•saibores inh erentes a .este 
1t 1odo de proceder . Bem sei que essas associações são· exigentes e, enka 
nós, ainda em formação, exigem, na sua . maioria, ainda de um morl 6 
bruscn e violento, procurando muitas veze'S exercer pressão ·indevida 
sollre a.queves que não pensam como ell as. 

· Isso 'é natural; a pratica tem demonstrado. no emtanto, a mim e 
a muitos ri os meus compan heiros. que semelhante violencia é, m .L 
maior parte ·das vezes, oriunda d·a• convicção, em que os operarios 
estão .. de que os seus desejos serão mal recebidos e pouco ouvi.dos, o 
p.or isso ell es gritam alto e gesticulam de accôrdo. 
. 1Mas, essa mesma pratica nos tem mostrado tambem a.ue, quanc!d 
·a.co ibidos com cor;dura e quando re-cebidos e ouvidos de boa vont.ad-e, 
elles amflnizam {) SNl trato e, então, sem em aibsollit.o desistir das Sua& 
reivindieações, combinam e faliam 1em termo_s pel'f ei tamente acc eita~ 
veis e que, quasi sempre, levam a conclusoes s·a•t1 sfa lor 1as e con, 
cjliadoras . 
. Os meus illnstres coll ef!,'aR pensam 'diveris,o ele mim, e julgam que 
não devem tratar com a "União". Tambem é natural que assim seja._ 

O novn Crntro Algodoeiro é forte e poderoso; é posRivel , .pois. 
que elle consiga forçar os seus operarias á volta ao· trabalho, man-
tendo OR seils ponto's de vi sta. Terão oMido uma vict.nria dr. Pvrrho: 
tierão. !fiquem certos. operarias com brio no coraçãd e o desejo de 
vingança na alma . ·Mas en nenso a.ue isso niío se d ará; os meus colle-
g-a.s i,á. t t> m ;:i1h::inrlonRrl n mu itos dns srn•s primitivos. intentos e é pr» , 
va·vel que lamb em em breve tratem com a "União", o que, ali ás, pa~ 
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reco já estarem fazendo particularment:e muitos •que, quando rcunidus;: 
declaram solemnemente ser um sacrilegio fazei-o. 
·· O tempo mos•trará d·e que lado esrtá a razão . ( • l 

JORGE S'l'f\l,;Jê'l'. 
·; 

S. P.aulo, 9 de Junho de 1919. 

' i 

A QUESTÃO OPEIRARIA NO BIRASl·L 

· Ha uma questão opera•ria no Brasil. Mas peJa,s condicões peculi:i.-· 
res 1á nossa orga·Rização social, pelo gráo de desenvolvimento de nossas' 
fociu?tr',ias, pela inJole de nosso povo, pelo nivel da instrucção geral n' 
iITrof1ssional do nosso operariado, pelo esta:do de paz e calma, em que 
nos mantivemos durante o longo período da grande conflagração, pb-
l'as' · ·possibilida:des ooonomicas q.ue se nos offerec·erem em todos os. 
ramos da ·actjvidade, a nossa questão operaria · é de natureza divers<J,'. 
cio problema trabalhiis.ta, que esLá a·gi tando os paizes, que, pelas . exi-. 
gencfaií':': aa guerra, tiveram de reclamar das clarsses .prolétarias J~· 
mais dolorosos sacrificios. . . 

'Milhões ·de operarias abandonaram os oampos, a:s fabric1ais., as of.,., 
ficinas . para cumprir. o dever pat'rio'tico' d·e defender a honra e a in-. 
tegridade da psiria. Cab ir·am aos milhares nos campos de bata! h;l,' 
sac1·ificaram a vida, a felicidade do lar, as mais justas aspiracõ<'~ 
nesfa camp·anha tremenda contr·a a mais tresloucada ambição. · 

E, quail'do volt.am á patria, animados .pela esperança de encon-
1.rar a paz re a tranquillidade do lar, o trabalho regular ·e pacifico, ·que 
lhes garantisse a subs·i.stencia e lhes assegurasse uma parle justa no, 
bem estar geral, enf'ontr3'111 no mundo inteiro um legado de OL1in,. 
tri-ste · consequencia .deis.ta guerra, que tantos sacrificios lh es custoli. 

Observa um escriptor americano que mais . do que se odiaram os 
inimigos, parece que hoje odeam--se entre s'i russos, allemães, fran-
cezes. inglPzes. americanos. Na Hussia o adio é intenso, na Allemantha 
torna:--se cada vez mais amai~go, na Franca cinco mezes após a guerr:i,-
os operarias cantavam a "•Internacional", dando vivas a Lenine · e mor-, 
r:as a Clémenceau; a Inglaterra - já o disse Lloyid George - está< 
ameaçadn. de guerra ciV'il. e na Ameri6a1, comquanto a questão do trn.-. 
balho não tenha attingído a gravidade, que apr·esenta na Europa .. .i-á 
se nótatn ma<nifesrtacões. de o.dia e deses.pero. nunca vistos anteriOl'·-
mente. As ·estatisticas do Departal:hento do Trabalho em Wasi1inglon 
mo<:tram a..uariLo tem cresci;do o numero dos desempregados em vario.~ 
Jl;stado8. Esl.a situacão aggraV'a·-se com a volta d0rs solda·dos, animados 
(lo espirito de violencia que a guerra cultiva e desenvolve. 

Não actua em nosso meio operaria nenhuma das causas, qure estão 
produzindo a desordem e a· anarchia nos paizes. que foram convulsio. 
nad'os pela guerra ·e r,m que toda a O'rdem social ·esúá perturbada, exi-
girnlo um trabalho colossal de reconstruccão materiàl, financeira, eco--
'm-0alica e mora·!. · 

Ser.ia insensato querer introduzir no Brasil os proeP.ssos viol P·n -
Los de anarchia e desordem, que aggrarvam as dif1ficuldades. inutili-· 
sam valiosas energia..s e não chegam e resolver questões, p·aira as q.ua.ls: 

( •» n·o P<Uz, de 12 d~ 'Juo:ilho ld€ 1·9Íl!l. 
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só a razão calma, os .,ill'.incipios de justiça podem encontrar a melllfJ:o 
solução. 

Devemos, pelo contrario, empregar meios efficaies para impedir 
o desenvolvimento ·dos germens de marchia social, que se vão infil-
trando em nosiso meio prol efario pela acção dos libertarios exal lados, 
repellidos de outrOs centros e pelos eternos exploradores cios descon--
tentam entos po:pulares. 

A questão r eduz-se, afinal, a proporcionar, um estado habüual rle 
bem estar e tranquillidade áquelles ·que tiram todos os seus recursos 
do trabalho manual. 

·Para resolver es&a questão é preciso estudar e app licar os vercla-
·deiros principios de organização do trabalho, é preciso q.u e patrões e 
nperarios conheÇ<am bem seus deveres morar·s e sociaes, para que ao 
desenvolvim ento progressivo da nossa riqueza, corresponda um de~
envolvimento parall elo do nossõ caracter, a elevaçã.o ·do nivel moral 
e intellectual do nosso prol1e:tario, de modo .q,ue, r es istindo ás theorias 
revolucionarias diai li;beedade sem limites, elle possa impedir co_m fir-
meza e com a mais clara comprehensão de seus ·legitimos interesses 
que a ·estrada vic Loriosa d·o progr·esso humano s·e transforme em uma 
via dolorosa de angusti·a1s, desespero e miseria para os .principaes. co-
opera.dores da obra ingente da civilisação. 

Essa formação pessoal elo operario, indisp ens•avel para que e,l'.e. 
pos·sa influir effi cazmente sobre seu des tino . só se faz pela in~'tru -
-ccão, pela educação civica, moral e .profissional, ainda mui to, defi-
ciente no fü0 asil. 

Pa.l'a· essa obra capital ·ele educação devem concorrer todos com a 
sua parte ele activi.dade e ele esforço, os que governam, os ricos, •;5 
que dirigem explorações industriaes ou cornmerciaes e O•s pt'oprios 
op erarios, cuja sorte está em jogo. 

ü a.ue se póde reclamar do Lloyd é um concurso de ordem g·era!, 
consis tindo na economia das leis e d:s instituições, de modo aue da 
organização da sociedade ·decorra naturalmente a prosper idade pu-
blica e partiwlar. 

E' este o fund amento da legis[.a·ção social, existente ~m outros 
paizes e de que se começa a cuidar entre nós. 

Não se deve, por ém, dar ao nosso operaria a .illusão de que o E,;~ 
tado. como uma divindad e omnipot.ente póde e deve re'solver todos 
03 probl ema•s el e sua vida. pód e assegul'B·r--J.lie a maior somma de fe- · 
licida·de e bem eslar poe meio de leis e cl ecrrfos. 

• 1Mesmo nos paizrs em que mais adiantada é a legis lação social re-
petem-se as cri'Ses economicas e soci·a·es. ' 

Acabamos de ·ver as ·nações mais adeantadas offere·cerem· o espe-
c1.aculo mais con trario ao seu g:r.á:o· de ·civilização. E no meio de Lan-

· ths ruinas. tripudiando SO·bre tantas desgraças. explorando O es ta•fo 
dr~ ·dcsecmilibrio e desorganização, pro{luz iclo pel·a guerra, surgem as 
velhas tbeorias elo sociali:smo revolu cionaria e do communismo di ssol-
v c: nte da ord em social, pr·égando a luta de classes, o antagonismo entre 
o c·aipital e o trabalho e o desacreditado sonho da eguaJ.dade, {!\B 
conduz á inveja, ao oclio do successo mesmo justo, da superiorldadd 
bem justificada, pretendendo violar pela força ou pela a;stue.i.a com v 
pensamento . ele supprimir o que não se póde consegui r. · 

Contra taes idiéas, de q.ue os operarios são ·ais maiores victima~. 
ha de ser sempre victorioaa a sociedad e, defendendo os ved.a·deirns 
principias de Ji.b erdade e de justi ça . 

Na ·defesa des tes principias empenhou--se sempre o escola soci:il 
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cat<holica, qrue é a escola da verdaàe, porque em vez ae afagar illu-
sões, de allmentar utopias , encara o homem corno elle é, detende-l1he 
OH aireitos e 11ponta- l11es os deveres, combate as injustü;as sociaes P. 
mostra que a V!lcta social requer um org~n1smo Lão variado, que a des-: 
egualdade natural redunda em proveiw de todos, da :sociedade com0 
aos indivíduos e sustenta que nao póde haver opposição de interess0s 
onde reinar a justiça. U ca.pit.:..-1 bem dirá o trana1t10· que o fecunda, 
o trabalho não .póde maldiz"er o capital, cujo concurso lne é indispen-
savel para desempenhar a sua funcção preponderante na obr.a• da pro.-; .. 
peridade e da _ nqueza das naçõe•s . 

iO essen6íal é que o trabalho seja a·valiaclo e pago com justiça 
para que seja legitimo o pl'Oveito do capital, .para que es te proveilu 
não seja tirad'o de uma exploração das necessidades dos traba>lihadores. 

Não venha a injustiça perturbar o livl'e funccionamento dos agen-
tes ·d·e producção, e elles trabalh arão harmonicamente, associando seus 
1nleresses, col·hendo a maior somma de beneficias do grande poder 
da associação, que em todas as espheras da activida.-de h)Jmana é o 
maior propulsor do progresso e que, no mundo do trabalho, fortale-
cida pelo esp irita chri•s-Lão, esc-lareci•d o pe).a comprehensão dos deven:s 
q.uR e-ada um tem - ·a· desempenhar na poHiçáo, que livremente aceH:.l, 
mitiga pela fraternida:de as amarguras inevilavci s desta vida, elev1 
o es•p-1rito á c•àmprelrnnsã0 inLegrial -do destino humano e realiza u 
iucal de paz, de pros·peridade, ·d·e bem estar, a que Lodos aspiram . 

.Deante do es•pirito christão não se comprehencle o antagoni1smo 
enLre patrões e operarias. O .patrão é um O'Perario e muita•s vezes o 
mais ~obrecarregado, sobre cujos hombros pesa a maior somma ae 
responsabilid ades . 

' Operarios são todos os ·que tra·balham. Na sua es'Phera, no campo 
em qµe as sua:s aptidões naturaes o collocaram. cada homem compre-
hende o valor de seu concurso para a obr a: ao prog-resso e compra--
lrnnde que para . a marcha regular da sociedade é preciso que uns di-
rijam e outros sejam dirigidos . A hieraTOhia social que ·ai escola ca- ' 
tholica r econhece indiispensavel á organização da sociedade não des-
virtua o caracter fundamental e nobre do traba:U10, qualquer que el:e 
seja. Entre patrões e operarias ha apenas differença de funcção, com0 
J1 a em todas as gracl:2,ções que é preciso estabelecer na orgamzação do 
tr.abalho em ·qualquer industria - mas todas as funcções tendem har--
morücamente para o mesmo fim . 

E' com estes principio;; que havemos de resolver a noss:a, questã0 
ppcrar.ia. A intervencão moderada do Estado é necessaria para regu-
lar a8 r.elações entre empregadores e empreg·ados. 

·Mas em p·a-i.z nenhum a legislacão social '.J.)Or si só poude impedir 
os conflictos originados pelo1s abusos e injustiças .dos patrões 0 11 pel a.~ 
pretenpões desarrazoadas dos operarias . 

. Muito menos o fará neste vasto paiz, em que não se conhece a 
Yerdad r. ira sitm-ção do operaria nas diversas industria:s., em que a~ 
condiç.ões do traibalho variam de Esta·do a Estado e nas diversas zonas 
de um mesmo ~\~lado. em que não ba dados estatisticos nem inqrni-· 
ritos sobre a verdade ira situação do operario, sobre as suas nece~si
dades reaes, em que não existe um guia para chegar a reisultaa11~ 
mesinp approximaclos em questão tão complexa . 

·A' imi lação de outros paizcs vamos legislar sobré horas de tra -
tialho. subre o trabal·r o de mulheres e creanças, sobre accidentes do 
tl'sbalh11, ·sobre a egualda,de do sa lario entre os dous sexos. snh:êP pen-
sões para a velhice, etc . , mas não esqu~çamos que a execução !le,;tas 
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leLi vac ficar · limiLàda á. gTande industria nos grand.es centros e 1iue, 
portanto, ella·!:l não po•dem attender ás justas reivindicações da granJe 
maioria do opi;il'aria•,:Jo brasileir,o não vão concorrer para melhorac a · 
tiua situação, .para augmenta·r o s·cu bem estar . 

.' .'\._nossa questão operaria só se resolve pela instrucção e r,i~ l a ; 
~uooçw . . .. 

"· E' .este o proiblema. capital que reclama a maxima .attenção ' do~ , 
poderes pnblicos, porque del!e, de·pende todo o nosso de~env~· lvi 1lllmto 
moral e material . 

.A so lução da questão depende, por outro la!do (J,1 concµr3.J úo:> 
proprios operarias, forta lecidos· pelo espiriLo de :arssoci11,..{ã ·1, ti•T'llan-
ct'o- se por seu .proprio esforç:.o os obreiros de seu bem e,;t:u e :Je sua 
fe licidade, pela elevação de seu nivel intellectual e moral, pela c_om-
prehensão de seus dir.eitos e de seus deveres, pela noçãiJ clara de >iua 
c(igniclade e pela energiai calma e bem orientaida com que sa1bar:n de-
fe.nrler seus legítimos intere03ses e promovi;ir o seu apei,feiçüarn€:into. 
· Na foglaterra e nos Estados Unidos, onde m::).is 13e têm desenvol-

'Vl·do <J.S associações operarias, observa Paulo Bureau, el las aS$<!!1,uram 
ái's classes o·perarias uma vida material mais hygienica, nni5 salubre, , 
mais apropria,cla ás forças humanas, desenvolvem, su.a f'orma1)io · c•c:c•--
nonüca e sua moralidade e contribuem em larga escala par.a a pro>:>-
peridade induslrial destes dous · paizes. Tudo se liga no l!Qinnm. 
principio inclivisivel de actividaides, diversais, e mesmo sob o pontJ ue 
v_ist.a .da producção das ri·quezas, se verific.a,rá 'Sempre a esn'l•lga<lo r;l 
.;,uper1oridacle cio operaria de corpo robusto, de intel) igencia sií. e bem · 
forma.ela. de alma honesta e elevaida . 

E' na conauista desta superioridade physica. intell ectua! ·~ JTI•H'31 
quo deve cons·1stir a questão operaria no Brasi l . ( *) . 

L . CORl\tA DE BRt'fO . 

A UN1IÃO DOS 1EiMPREGADOS NO · COM:M·EiRCIO 

O· Mlil.MOIR,L'\IL QUE V~o\iR SEIR AiP1RE3iRINTIADO A' .OOIMIMJSSÃ.0 DE 
LlfüliffiJAÇÃ.0 DO T1RiABAiLHO DA CIA .. MAJTuA D01S DEPUTADOS 

A grande class.e dos empregados no commercio, aproveit;rndn a 
nccasião ·de achar-=se em estu:dos na Comrni1ssão res.pecliva da Camara 
dos Deputados um projecio sobre Legislação do Trabalho, que 'seguir.â 
ais bases estabelecidas ·sobre o assumpto na Conferencia da Paz, con-
sultou · a8 diversas associações ele cl.asse d.e todo o .paiz sobre a necÍ:l·s-· 
siclade de representar áquella commissão legislativa no sentido de 
pugnai' pelos 1s.eus interess.es. Feitas as consultas e obtiidas as respos-
tas, foi el aborado um memorial que contém todas as aspiracões do• 
empregados do commercio e que seri l ido, J10je . na séde do Club Gy-
mnastico Portuguez. . 

.A essa leitura assistirá a Directdria ;dia Associação dos Empreg·:1·-
dos no ·Commercio âe S. Paulo, que chegou hontem · a esta Capitn:. 
!.end:o vindo especia lmente .para tomar .parte na reunião ·de ho,ie na 
Çlub Gymnastico Portu.guez. Esta Directoria é composta dos Srs. : 

í'· .( .*) (Do Jornal do Brasil de 13 de Julho de 1919.) 
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Presidente, Leopoldo Basto; Vice--:Presidcntc, 1Candido José d~ 

Ar.aujo; 1° Secretario, Gonçalves Leile Monserrat; 2º Secrelario, Aris-
toteles õ'e Oliveira Breves; 1 º Thesom e iro, Dario Barreto; 2º Thesuu-· 
reiro, J. C. Velloso, e Bibliothecario, José Maria Junior e Maria Uo-
me:i de Mello, chefe da secção de collocações. 

Damos a seguir na inlegra o memorial da União do•s. Empregados 
do Glimmercio do Rio ele Janeiro, que hoje vai ser lido n aquelle re-
ur.ião e no qual se acham exposlas as aspirações e desejos dessa 
1:-iboriosa classe l. 

·'Ili mos. St'S. Membros da Commissão de Legislação >Social da 
Gamara dos Deputados 

A:i Associações que no presente memorial estão representadas pe-
la.o sig·nalarias, '"União do•s Empregaidos do Commercio do Rio dr. Ja-
neiro, e Associação dos Empregados elo Commercio de S. Paulo'', 6ão 
as lidim.as repr~sentantes de uma classe immensa, disseminada p0r 
todo o lerrilorio braisileiro, impulsionadora, como outras, dn pr·"Ogre,;so 
nacional, reserva do Exerci lo ou da Armada, por ser campos la na 
maioria de moços e brevemente elemenlo político respeitavel, com) 
resultante da boa organização, que, nesle sentido, se vem fazendo r:n 
todo o paiz. Essa classe é a dos auxiliares elas mais impol'lanles Ia-
cções da actividade nacional, - é a cl asse dos empregados no com-· 
mercio. 

·Acostuma·da a basear as sua·s tentativas de progresso na pslru.-
ctur.a das instituições vigentes, no cumprimento das leis exislcnles, 
nas convenicncias do cornn!ercio e nos inleresse.s geraes da população, 
vem essa classe evoluindo lenlamenle, acompanhando o progredir dqs 
costumes, o caminhar dos factos da vida nacio11al, e, sobretudo, p1·0-
euranclo adstringir as >Suas necessidades aos direilos adquiridos e Je-
fenclidcs mui lo naturalmente por quem os conquistou. 

Eslá pois essa classe, como sempre esteve, dentro dos limites da3 
honradas 1suggeslõcs do egrC'gio Sr. Presidente da Republica, quand·J 
em sua memoravél mensagem de H de Maio de 191Y, clizia: "Não se 
transponham, porém, os limites estabelecidos par.a. que possam viver 
respeitadamenle e expandir--se, cada vez mais, as insLilu1ções conser-
vadoras e livres, cujos fundamentos indestrncliveis são consliluidos 
pela urganiz;;çào mornl da Familia e pelo respeito á propriedade p~'i
vada, iudusive a que recalle •Sobre o capital e todos os instrumentos 
de proclucção e do trabal110 humano." -

Antes, na mesma mensagem, S. Ex. manifesta o desejo que fique 
"assegurada, não a victoria de um partido ou de uma seita, rna1:; a 
obra fu11damenlal em que poGsa repousar o .futuro da nossa palria"'. 

Exrnl'Js. Srs. Congrnssislas. Os principias. liberaes proclamado~ 
em Ver&ailles, na Conferencia da Paz, na qual tdmou parle o Dr . .Epl-
tacio Pessoa, Embaixador do Brasil, futuro Presidente da Republicit, 
vrerarn acco1•dar os povos da lethargia em que a horrivel carnificina 
os havia lançado. O torpor foi sacudido e as populações prolelat'icB 
acudiram ao chamado dos embaixadores, ·sendo po1· emquanto convi-
cção geral que foi a sinceridade que presidiu á elaborai;ão das pr;, .. 
messas de um fuluro mais risonho, para os que labutam em troco de 
um salario, qualquer nome Lenha elle. E' a esse Loque de "reunir para 
inquirir" que comparece a classe dos empregac!01s do commercio bra-
sileiro, afim de explanar as suas queixas e suggerir os remedias que 
lhe parecem conducentes á melhor solução. 

E, pois, junlo da Commissão de Legisl ação Social da Gamara do·s 
Députados, que as associações dos empregados do commercio do B1·u-
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de razão e de jus liça. n - Tratarão apenas no presente memori al da 5ª lhese ou seja 
"Protecção do tral;lalho commercial e agricola'', na parte em que ~o 
refere ao trabalho comrnercial, que mais de perto lhes interessa'. 

A' falta de uma legislação federal e, em face da grita dos intere~
sados, aos quaes um hor.ario esfalfante de trabalho fez perder a pa-· 
cienc1a, os Conselhos e Gamaras Municipaes legislaram uma regula-· 
mentação de funccjonamento das cas as commerciaes, addicionando u 
esse regulamento varias disposições sobre o trabalho dos empregados 
do cornmercio. Comquanto com alguns defaitos ba1sicos e apezar .fa 
'falta de uma fiscalização escrupulosa, essas leis vão sendo cumprida.>, 
·permittindºo· assim um po'uco mais de descanso aos empregaid,os uo 
comrnercio, que anteriormente constituiam a classe .martyr do traba-
lho, pois era a que á mais longo e penuso horario obedecia·. Melhorou 
um pouco tal systema com a execução das leis referidas e hoje são 
os proprios negociantes, que a prfocipi 0 se rebellavam contra as mes-
mas leis, que .~is louvam e applau.Jem porque ellas lhes permittem ce.r-
'Las regalias de descanso e divertimentos, de que não gozavam ante-
·riormente, porque nenhum delles tomava a iniciativa de um movi-
·menlo exponlaneo, temendo a concurrencia desleal dos que não adhe-
rissem a esse movimento, havendo- f.r.acassado mais de um pacto fir-'-
mado entre elles. 

1Como 1s1e disse, porém, essas ,leis são Jrageis, porque não só ás 
vezes são inquinadas de inconstituciona·es, cri 1 erio que fel izmenle não 
tem sido vencedor, como ainda, sendo municipaes, não têm o caracL}r 
·generico que as to rnal'ia mais salutares, ainda que, neste caso, suus 
regulamentações tiveissem que obedecer ás conveni cncias regiona e;;. 

Mas, Exmos. Srs., não é sómente a questão do horario que induz 
·ás associações aqui representadas a virem preoccupar a esclareciua 
atteução de VV . EExs. Essa questão está como que solucionada, err. 
face .:Ja resolução tomada pela Conferencia da Paz, estabelecendo o 
rng·imen de 8 horas 1di.ari.as para os trabalhadores em geral, no numero 
dos quaes se julgam honradamente os empregados do commercio in -
clu ido5. O que preoccupa e,ssas associações é 0 modo pelo qual ser1í:0 
elaboradas .as leis decorrentes de tal resolução de caracter internaciü-
nal, não só geralmente, como principahnenle na parte que interessa a 
seus representados. 

Já vimos como o íCongres·so Portuguez legislou sobre ó assumptn, 
e dessa. legislação se junta, com a devida venia, uma copia, isto é, um 
numero do "Seculo", de Lisboa, que a publicou. 

,As associações ir:teressadas deixam de commentar esse magnifico 
trabalho, por confiar plenamente no criterio dois legisladores brasilei-
ros, que saberão a•proveitar aquillo que fôr adaptavel ao nosso mei•> 
social e commercial, inaproveitando o que fôr prejudicial ao nos.;;;0 
desenvolvimento economico e ás boa-s relações que devem reinar entca 
1)atrões e empregados. As associações repeesentada:s neste memori.11 
passam no capitulo seguinte, a expor succintamente o que desejam 
seja attendido pelos s.abios legisladores que compõem o iGongress·l 
Nacional . 

UI - Hom1°io. - Maximo de 8 horas diarias ou quarenta e oitu 
po:r semana . As Gamaras Municipaes fixarão para fins de fiscalisação 
o limite •d as boras de funccionam ento do commercio. O deiscanso beb-
;domadario •será de 24 horas ininterru.ptas. Qu alquer estabelecimenr.:J 
.commeccial .que explore o ramo de alimentaÇão preparada para con-
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sumo immediato, como restaurants, casas de pasto, cafés, etc., poderá 
· entretanto funccionar até 16 horas diarias, desde que possua uumel'r.J 
sufficiente de empregados 'de modo a nãci haver infracção do horar10 
legal. Qualquer cidadão poderá reclamar a presença da auloridade 
para constatar uma infracção e em cada cidade haverá fiscal ou f1s-
caes das associações com direito a officialmente fazer taes constat:.1-
ções com a presença de duas tostemunha•J. 

Gar·antias. - Aos empregados do commercio serão asseguradas 
garantias de modo a impedir represalias por partA .dos negociant,~s 
quando taes empregados, respeitando a lei, se recusarem a um trab~
lho fóra do horario estipuladn. A melhor fórma dessa garantia se lr:i·· 
duz na obrigação do negociante indemnizar o empregado, que despedir 
por esse motivo, de tantos mezes d.J ordenado quantos annos se.iam 
oi;, que conte a serviço .jesis.a caso., sendo a fracção de um anno contada 
como um anno completo. 

A menos que exista motivo militante contra o empregado, cm 
qualquer caso de dispensa, deve o negociante indemnizar o emprega.to 
na proporção acima esLipu!ada. 

Jrlade e sexo - Prohibição do trabalho nocturno para as mulhe-
res e para os menores de 14 anno~. r o hibi\.ão da aceitação de mrmnr•!S 
analphabetos, no commercio. Exclusão abso luta das criancas do tra-
balho commercial. 

Accidentes de trabalho - Em caso de accidente no trabalho ca-
berá ao negoci ante a obrigação de prestar assistencia medica e ph:ir·-
maiceutica, bem como a manutenção do empregado, ao qual será ga-
rantido o àrdenado até tres mezes. Verificada a inutilização desse em--
pregiado, pelo accidente referido, ser-·lhe--ha assegurada pela firma, 
"eus herdeiros ou succe'Ssores, uma pensão de 213 do· ordenado. H'.'1-
verá oulrosim em beneficio dos viajantes das casas commerciaes um 
seguro obrigatorio sobre o premio do qual o negociante pagará 213 e o 
empregado o restante. 

Socieclades anonymas e companhias limitadas - Sendo, como é, 
difficil a participação elo cmpregadJ nos lucros dessa-;; organizações, 
seria obrigaLoria a distribuição annual de uma por0enlagPm sobre 
lucro bruto das mesmas, proporcionaaamente aos vencimentos de cada 
empregddo. 

Penados e férias annuaes - Em compensação ás regalias qu:.:i 
.,ão .aqui so licita:cJ.as, as associações desejam que haja o menor numero 
passivei de feri adns. afim de deixar ma1~g·em para a conces~ãn das fé-
rias anrmaes. Hespeit.adas as tradições religios.B s (Natal e Sexta .-feir..,, 
Santa), e o culto da Patria (proclamações da Independencia e da Repu-
blica) o~ restantes feriadors, podem ser perfoitamente abolido$, para 
o effrito 1d.o não funccionamento do commercio: Ha entretanto n~·· 
eessirlade de ser feriado e prohibido o funccionamento do commercw 
em dias de eleicões, no municipio onde hajam de se realizar. 

Só assim será garantido na sua plenitude o direito do voto. 
Liquidações de ffrmas, fallencias, etc . - Occorre sempre q.nl) 

uma firma se liqu;da ou abre fallencia ficarem os empregad0s da 
casa durante o tempo em que não conseguem outra collocacão, á mercê 
dos aconLecimenlos, quando que na qmsi totalidade taes desfechos n:fo 
tiveram o seu adven lo por 0ul pa clelles empregados . Seria justo q•Je 
no rói ·dos credor0s privilegiados, nã.o constasse apenas o nome dos 
cmpreg·a-dos com seus creditas do ultimo mez vencido e sim fig11rad-
sem elles como credores do tanf.og mezes de ordenado quantos hajam 
8i~o os annos em que trabalharam em tal estab.elccimento. 
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S01·teio militiar - Aproveitando a tendencia que existe no com-

mcrcio ·de- 1serern conservados nos lugares dos empregados que sãél 
sorlnados por um anno para servirem no Exercito e considerando qmi 
a maior parte delles fica atravessando, com suas familias uma phase 
de d~s privacões, se legislaria. no bentido de assegurar a esses em--
pregados, o lugar que tinham na casa, e o ordenado durante a épolla 
<la incorporação. . 

Carteiras de identidade e matriculas - Afim de facilitar a fisca-
lização das leis, já com respeito á renovação das turmas nas ca>Sas 
em que hajam de funccionar mais de uma, já quando tivessem os em-
pregados de mudar de empregos, já ainda para constatação do temp:> 
e do modo pelo qual até então serviram, seria obrigalorio a todos os 
empregados do commercio, o uso de uma carteira na qual consta%e 
os seus caraeteristicos e lodos os assentamentos da sua vida com--
mcroi~. - -

Garantias dos negociantes - Além das penas consignadais no~ 
eodigns existentes, pela malversação, dolo, negligencia, etc. commet--
t.idos pelos empregados do commercio deveriam ser estabelecidas pe-
nas para os que trabalbaissem fóra do horario legal com o fim de coni-
promet.ler o patrão; para os que se despedissem sem participar á casa 
pelo menos com 30 dias de antecedencia quando estivessem mais de 
um anno e 15 dias para menor espaço de tempo; p.ara os que no exer-
cício de suas funcções exercessem outras, de outras casas, que trou-
xessem prejuízo ao negociante seu patrão e todas as mais julgadas 
justas pelos legislaJd.ores. , 

IV - Expostas as necessidades actuaes dàs empregados do com -
merci 0 no tocante ao eseabelecimento ed uma sabia legislação que 
torne o trabalho uma felecidade humana, como na phrase de Renan: 
"Le bonheur de la vie, c'est le travai!, librement accepté comme un 
devoir", passam ais associações representadas a just.ific.ar as suas pre-
tenções, relatadas no capitulo anterior, em q.ue pese o verificarem que 
este documento já se vai tórnando assás fastidioso. 

1.0 Quanto ao horario, nada mais ha a accrescentar depois de ve-
rificaJ.J.a que se trata de idéa acceita universalmente. 

·Com respeito á fi.scalização é imprescin-divel que seja attribuido 
ás associações de classe o direito de fiscalizar o cumprimento da l·3i, 
porque está provado com a experiencia, que as autoridades não to-
mam a sério esse dever. Apezar das mullas s-e rern uma fonte de renda 
para a Prefeitura dd Districlo Federal e a despeito da obrigação exi3-
tente do cumprimento das leis, !.odas as multas ou quasi todas app~i
cadas nos infractor-es pelo funccionamento do comemrcio em horas il--
legaes, foram impostas devido á intervenção da União dos Emprega-
dos no Commercio. 

Especialmente na parle relativa aos empregados do commerci•> 
juntamos uma exposição scientifica do Dr. Ary Miranda, que dá uma 
idéa nilida do modo de trabalho dos empregados do commercio. 

2º - Relativamente ás garantia• ~ certo que o Congresso legis-
lando sobre o tFabalho, se não pt·evenir o caso de uma possível repr<l-
salia por parte ele alguns patrões rotineiros e contr.arios a tudo que 
é justo e equitativo, os benefí cios qu8 a lei proporcionar aos empre~
gados do comemrcio se transformarão em malefícios para elles, que 
serão o bóde expi.atorio das incontidas raivais dos negociantes que ~e 
não quizerem conformar com as novas legislações. Muito satisfaria á» 
associações internssadas que taes garantias Nunc.a• houvessem de ser 
apI'ovei.tad.as pelo's seus representados, po.rque seria signal de que a 



- 88~ -

lei ia sendo bem comprRJ1_yndida, e cumprida fiel~ent~, mesmo porquo 
taes me·didas são solicitadas apenais contra a mrno.ria composta do~ 
máos fJatrões, visto que os bons nunca incidirão na sancção 
dais mesm-as. . 

3• - As reslricções que as assd,ciações representadas pedem com 
referencia ás idades menores e ao sexo feminino, são igualmente part?. 
integrante do programma mundial da reforma· do trabalho ora em-
iprehendi1Jo, sendo essa a razão por que não necessitam de justifica-
ç.ão especial. . 

4• - Está verifica-do que a lei de accidentes d.o trabalho, viiSancto 
exclusivamente O!' operarias dos estabelecimentos 'que existam moto-
res inanimados, excluiu da generalidade que apparentemente attende, 
uma boa parle rle indivíduos q.ue igualmente estão sujeitos aos ac0i--
dentes. No e,;;tabelecimento commercial. ar.ai é um fardo que apanha 
um empregado, ora é. uma escada que falsea, na rua, em serviço, º"ª 
um desastre que succ·e·de em um combnio, bond 011 qualquer ou~rri 
vehiculo no aual viaje o empregado, além dns casos em que em 
serviço de cobrança, são assassinados nrn:; sertões ou mesmo ,pas ci-
dades, os cobradores em plena funccão e em razãn deli a propria. 

Em geral , as f amilias dessas victimas do trabalho honrado, ficam 
ao inteiro desamparo. 

fiº - Na~ firmas commerciaes o accesso elo empregado é um caso 
commum. Nas snci<'dades anonymas, onde o empreg.3do muitas vezP.s 
não conhece o potrão, este mnda e varia conforme o curso da~ aeçõ:'.s 
rr,specfivas na Bolsa, e o collabnrador d.3, granrleza dessas emprezas 
fica tod.a a vida nessa posição. Neste cas0 distribnirão de uma por-
r.enta.gem. é o meio idoneo de interessar o empregado nos resultados 
do negocio . 

6º - Além dos ·constantes "pontos facullativos" cuios effeit.,)S 
~e refiei.em naturalmente no commcrcio, pelo encerramento do eNpo-
dienl.e nns Bancos,. .Bolsa, Companhias, etc .. exi,stem os feriados d,e--
terminodos por lei. Seria cnrial que o Cnng-resso reslringisse o ma1s 
possivrl o numero ·de feriados que imuortassrm em obrigac;;ão do nã;, 
funccionamento •do commcrcin. afim de estobcleccr, corno compenS1.·· 
cão a licenea annual de 15 a 30 dias. á vontac1e das p<trlc\s inf.eressam.1s. 
' 7º - Imaginem os Srs. congressistas o caso de um cmpregarln 
que dnra·nfe 'i ou 5 annos. rl erlicou o melhnv da sua act.ividade e du .. ~ 
seus rsfnrcos no riesenvolvimenln rle 11ma casa cdmmerci.al. Aconte·~e 
que. devido a máas nrgocios. desorientação na directriz. 'OU sobr!!-
carf!'~ nas "conta,; ri e rr~firadas'' r),;; s<·Cios, a firma ~e Jiqui·la., faz con-
cordata ou abre fallencia. r.01110 se via aqnelle empregado cm n ada 
contribuiu para esse desfecho e vê-se entretanto com sen esforc;o 
e o seu tempo perriidns. Os credores que ganharam nas mercarlnrL~s 
que vendnam, rPcehem suas contas integralmente 011 na proporç:.'io 
do valor das m·~smas, ma"l·, como têm capital. resistem. O emprega:.111, 
riue corrrn atrás de uma miragP.m, vê-·se de nm momento para o 
outro. SC'n collocarí'ío e t.alvez mal visto pelos mal informados, como 
colla·bnrorlor daqnellec:; frar.assos. 

A providrmcia solicitada viria collocar o empregarlo em conrlio:ti) 
üe esperar alg-trns mezes. e'"cnlher uma outra cnllocação ou montar. 
quem sabe. um pr.quenn negocio que bastasse para a sua subsistonci:i. 

8º -- O sorteio militar é uma necessidade ·de ordP.m patriotica e 
o ~'11dadn ao mesmo trmpo qne defende o patrimonio da familia r as 
instiLnicões politic,a s, dá lambem a &na vida em rlefesa das inst.itn!-
ções economicas do paiz, entre as quaes se .encontra o commercio, 
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Sericlo como é-, uma particul.a mínima, ai que tocará ao commercio na 
medida q.ue solicitam as associações interessadas, estão ellas perfeita-
mente seguras que será jubilosamente que o commercio do paiz ce-
ceberá a votação da lei referida. 

9° - O uso de uma caderneta idenlica á dos militares, dos m::t -
rujos e dem.a.jg clas>.cs q,ue a possnem, só poderá honrar a classe rlo'> 
cmpregado.s do commercio ; a honra que traz, ·deve-se juntflr a utiii-
dacle que tem. pela facilidade que proporciona á fiscalização das leis 
que se votarem em beneficio daq.uelles a quem se pretende proteger 
com as medidas soliciLadas nest e memorial. 

10° - Ao par das garantias que as leis devem esbbelecer pa:·:i 
os empregados se torna necessario que existam disposiç.ões que garan-
tam a plenitude dos direitos que foram .a ttribuidos aos negociante.;. 

Conclusão - 1PeJd;em, em sumrn3·, .as associações que se aggremia-
ram para este fim especial, como inicio de uma alliança mais forte 
para da.qui em diante. que, em face dos principias democraticos pru-
clama1fos em Versailles, o ' Congresso Brasileiro, vale uma lei para •J 
paiz inteiro, a qual venha protecção dds direitos e interessados dos 
empregados do commercio, até agoi:a sobre o manto antiquado Jo 
nosso vestuto Codigo Commercial , hoje na. sua maior parte em desuso 
pelo ohsolefomo de •d-e sua terminologia e pelas suas remotas e hoje in-
appliraveis doutrinas. · · 

Os documentos juntos ou sejam um exemplar da lei portugue1.a, 
uma. cópia do memorial que a Associação ·dos Empregados do Com--
mercio de S. Paulo, uma das signatarias, enviou á Commiss.ão de Le-
gisla1;ão Social, em Dezembro de 1918, o parecer medico do Dr. At·y 
Miranda. falam mais expressivamente que q.uaesquer outros argu-
n~enlos q.ue as assoc iações inleressadllJs aqui podessem adduzir; Pis 
por que Exmos. Srs. Congressistas, as associações aggrem-i.adas enccr--
ram a presente petição, ficando na esperança ·de que lhes s·erá feita 
abs0luta Justica. 

Rio de Janeiro. 14 de Julho de 191U. 
A&snciacões representari as: Associação dos Empregado·s do Com--

mercio de Minas, Associacão dos Empregados do ·Commercio de Juiz 
fie Fóra, i\Ssociação dos Emprrgados do CGJmmercio de Campina'S, A.~
snciBção CuriLybana dos Empregados do Commercio, Associação dos 
Empregados do ComTJ'l ercio de Franca. A~sociação dos Empregadoa 
do Cnmmercio de Campos, Associação dos Empregados ·elo Commercio 
do Amazonas, As·sociação Prof.retora dos Empregados do · Commercirl 
dn Rio de J ::tneiro. Associacão dos Empregados do Commercio da Ba--
hia, Club Caixeiral da Bahia. Club Caixeiral de Pelntas, Cluh 
Caixeiral do Rio Grande, Phenix Caixeiral Paraense, Sociedade Bene-
ficente União Caixeiral de Urug·uayana, Cen'ro Caixeiral do Maranhã1>. 
Perseverança e Auxilias cJ'os Empregados de Maceió, União dos Em --
pregados do Commercio de Petropolis, Associaçã.o dos Empregados do 
:com mcrcio de Pernembuco. Assoc iação dns Empregaidos do Commercio 
·da Parahyba do Norte, e União dos Empregados do Commercio Jo 
Amparo. 

Pnlas Associações signafarias: Leopoldo Basto:s1 Presidente Jn 
,Assnciaçâo cios Empregados do Commerc io de S. Paulo. - José AI- · 
berto da Silva, Presidente da União dos Empregados do Commercio 
<lo Rio de Jaineiro." ( * ). 

(*) (Do Jornal çlQ Çornmerciq de H ele Julho de 1919,) 
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OON·FERENOIA INTERNACIONAL DO TRABALHO 

Com a reunião, em Outubro proximo, da Conferencia Internacio-
nal d') Trabalho em Washington, realiza-se a velha aispiração de eco--
nomislas e sociologos da elaboração de regras internacionaes prol.e-· 
ctoras do tra1balho e conslitui~ão dum organismo capaz de assegurar 
a justa applicação dessas regras em todos os paizes civilizados. 

Os generosos esforços dos iniciadores e infaligaveis propagandis-
tas des·se movimento se vêm concrel.izanrlo em successivo1s congressos e 
conferencias, desde a de Berlim, de 1890, ~ de Bernc, em 1916, sendo 
que essa uJLima não pôde ler o esperado desenvolvimento, por fc;irça 
das calamit.osas condições creadas prla guerra. Vale a pena examinar 
a orientação seguida atravé.s dessas varias tentativas e os relativ05 
sucr.essos com ellas obtidos. porque a licão desses factos muito nos 
instrue sobre o que razoavelmente se póde esperar da pro,iectada re-
união internacional, convencionada pelas nações iSignatarias ·cto tra-
tado da paz. 

·COHN estudando, ha alguns annos, a marcha desse movimento de 
idéas e de actos, fixou em tres as suas phases mais características. . 
No primeiro periodo, que se póde chamar de preparação, e v a·e até ás 
conferencias de Zurich e Bruxellas, de 1897, cogita-se da creação de 
verdadeiras leis de protecção ao frabalho, çom plena força executoria 
nos paizes adherent.es ao pacto inl.ernacio11al, esperando--se que essa 
legislação aos poucos se dilatasse ao mundo inteiro. 

1Succedeu. entretanto. q.ue o projecto da conRlituição do organis-
mo internacionâl incumbido de vigiar pela execução das !ris do tra--
balho pareceu logo a lodos os paizes um allent.ado á soberania de cada 
um •d.el!es e por issü .absolutamente inacceitavcl. Entre os que mais ..,e 
bateram, não só contra <'Ssa instituição, como contra o estgbeleci-
mcnt.o de quaesquer medidas int.ernacionaes, se salirntou a Inglaterra. 
E em verdade sómente a Suiss·a·, entre quantos paizeos se fizeram re-
presentar nessas reuniões, não oppoz obstacnlos á elaboração dos ru-
ldimentos do direito interm1cional operaria, qufl então se propunha. 

Desanimados os partidario.s desse novo rlireilo, quanto á accei --
tacão daquellas medidas, voltam suas esperanças para o regímen de 
tratados especiaes, convencionados para reciproca protecção de inter-
esses industriar1s, contando a.ue esPes tratados se fossem estendendo a 
nm numero cada vez maior de nações. A elaboracão daquella especia--
lização .iuridica far-se--ia por um· processd analytico, em vez ele re-
sultar do trabalho synthetico duma conferencia, em que se verificas.;e 
n orientacão dominante, en Ire os diversos povo.s civilizados, ela lcgi., .. 
lação operaria . Aliás. esse systema vinha· senrl o SC:'guido com exito r·e-
lalivo para regulamenfarão de materia semelhante. como a propri•~
dacle industrial , desde 1883 soh a• vigilancia rl11ma "União Internacro-
ual", e ~erviços de cornlios e t.elegrapho1S·. frtmbern suhordinados a uma 
convenção universal. Em relação ao regimen do tra·balho industrial. 
essa orient2ção deu re~ultados apreciaveis, pela assignatura de algun'! 
tratados internacionaes. regularlores de aP•$umpt.os, em que entre si 
collidiam os interesses d; s nações que acceitar.am aqnelles pactos. Des-
ses trat.ados. todos restrictos a assumptos espr.r.iaes. é lypo o concluii.lo 
em 1904, entre a Franca e a Ha lia. sobre a<:icidentes, trabalho'S de me-
nores e caixas economicas populares. 

!Sendo, entretanto. demasiado lenfo esse processo de elaboraçiío, 
nort.eam os partidar.ios do direito novo seus esforços num outro sen-
tic;I<;> , :w e&s.a a terçeir;t phase de si+as t(lnt\l.tivae fl.4IlC!,I. qesanim(lda,s. O 
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congresso dP. Hruxellas de 1897 prepara e o de Paris, ide 1900, adopta 
o pro.iecto da creacão duma "Assoc iação internac ional para protecção 
leg·al dos frabalhadorcs". Seria ella uma commi1s1são permanente, com. 
posta de delegados de associações particulares de cada paiz, á qual in .. 
cumbiria prnceder ao estudo comparado das situações er.onomicas na,. 
cionafls. colligindo dados estatisticns. e outras informacões posif.iva,;. 
afim de prepar;ar lenta mas seguramente a opiniiío dos inler·essados e 
<lo'S irovernos para a acceitação da fut11ra legislacfo int.C'rnaclonal. 

Dentro da associação se constituiri<a· uma "Junta Internacional". 
A s:écJe de ambas seria Berne, da assoriação podendo ser membros to-
dos os partidarios da intervenção ;d o Estado em materia de trabalho. 
As serçõcs nacionaes se comporiam de cincoenta membros, pelo menM. 
Os delega·dns das secções 1rn reuniriam em assembléas intern<:icionaos, 
para fixação do programma r!e estu1rtos da Junta e das secções. Seria 
puhlicado um boletim perindico, em tres linguias, franceza, ingleza e 
allcmã, contendo ais necessarias informações sobre· as legislações 
nacionaes. 

Tor!n esse progra.rnma fni compleLa1mente realizado, reuninr.lo-se a 
a'S!'nr.iação cm as!'Pmhléfls biennaes. s11cce!'sivamente Rm Colonia· 
(1902), Basiléa (Hl04), Genebra (Hl06), Luccrna (1908), Luf!"ano 
(19-IO). Zurich (1912) e Berne (1914). Na ordem do dia dessas reuniões 
figuravam questões snciaes de maior importancia. to.•ias documentarias 
cnm ab•.rnrlantes informações estatist.icas e observ.acões de fechnicc~. 
prr,parando- .. s·e a.!'sim a base ihdispenrnvel para a orµ:aniz·a ção das !e.li! 
em cada paiz. Entre outras q.uestões foram a·li estudadas:· o 1-rabalh·) 
nocfurno de menores e mulheres; o emprego industrial de substancias 
toxicas; o dia maxiwo ·d·e trabalho para mulheres e menores; a• regu ,.. 
lamentari'ío do . trabalho dos arl111fns: o trabalho em domicilio; as jun .. 
ta:s clP salario; . e o·s seguros opera.rins. 

Foi ainda rlevirlo ans esforr.ns da assnr.iar.ão que se rA11niram em 
BF."nR as conferencias inf.ernacionaes. de Mnio de :1905. Setembro de 
1906 f' Setembro de 1913, das qnaes a primeira preparou as bases e a 
scgnnda asse·ntou o texto de doi·s accôrdos infernacionacs sobre a in-
krrficç.ão do uso industrial do phosphoro hranco e prnhihicão do tra .. 
balho nocturno das mulheres. A conferencia rle 1913 límitou-se ao 
pr0pnro das bases duma convenção internacional sobre prchibição do 
traba!Jio nn,•ftirno de menores. 

A execução desses accê1rr.Jo,5. foi' a parte mai's difficil a assentar. 
A Jnglalrrra prnp11zera instituir 11m::i. comrnissão internacion 8l. com 
fa.rirns po.rleres de fis calização. Essa. idéa ni'io fni. entretanto. acceita. 
Li mi f nn- sP a. Conferencia .a• votar 11ma conclusão. em rnie eram con-
vid11da3 as potencias a confiar n r..xnmr, d.as q11e.sffü1s duvidosas a. uma 
rommi.~são. na· qual, teria cada Estado 11m represrmtante. A commissãt1 
teria funcc,ão meramente cons11Jtiva. Esse voto da conferencia não 'foi 
incorporado á convencão, porque varias Estarias pediram prazo pat'..l 
estud~J. o. nenhuma pressa. rlrmonst randn em lhe dar seu beneplacif.o. 

Tal era o esbocn do direito internacional oprra.rio quando estalou 
a guerra rm 1914. Estes e.inca a.nnos de extraordin:ria.s provações fo-
ram sufficientes para. re:ilizar, o o:.ue não conseg-uira quasi um seculo 
de cnrn;tantcs esforcas de economistas e sociologos. - prepar B·r a 
m entalidarle nova, no mundo int ei ro. eapRz dR comprehrnder a accei-
tar .as razões de justiça que impõem a acceitacão •daquelle direi to . 

E' esse o fim qnr, se propoz a Conferencia da Paz, approvando em 
reunliio de 11 de Abril clAste annn. o proireto de convAnção elabora;Jo 
pela ·Commjssãd qe Legislação !n.terp.flcÍOP.!LI cto 'l'ral:l~Jhà, A convon~ 
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ção prevê a constítuiçã0 dum organismo internacional, de . que farão 
parte todos os membros da Liga das Nações, comprehendendo uma 
Conferencia Internacional do Trabalho e uma Junta Internacional, as 
quaes farão parte integramte da organização da Lig:a. 

A primeira reunião da Conferencia se realiz.a·rá em Washington, 
no mez de Outubro proximo. ·A ordem ·do dia que lhe foi marcada 
consta das seguintes questões: 1) Applicarão do nrincipio do dia de 
8 horas ou da semana de 48 horas. 2) Ouestões relativas ans meios de 
prevenir a falta involuntaria de trabalho e suas conseq.uencias. 3) 
Emprego .de mulheres: a) antes ou depoi~ rlo parto; b) em trabalho 
nocturno; e) em trabalhos ·insalubres. 4) Emprego çle menores: a) 
iciarle para a.clmi•s1são ao trabalho: b) em trahalro nocturno: e) em 
traJ:ialhos ins alubres. 5) . F,xt.ensão e applicacão das convenções intm· .. 
nacionaes adopt::idas em Berne ( 1906) so])Jre infer.r1iccão do trabalhn 
noctnrno de mulheres e dd 11so industrial rlo phospboro branco ·. 

Para proceder aos trabalhos preparfltorios da grande ohra a Tea-
lizar na proxima conferencia. foi constitnida uma commi•s·são que se 
encarrPgou rle Pnteri\der-se com os governos das rlivP.rsas nações pars, 
obter informacões c/1mpletas auanto a es~e prohlemfls em cada nm 
dos paizes que vão tomar parte na·quella rennião. Rssa commi·sisão 
tem pedido que os governos dê P.m a mais ampla puhlicidade ao pro-
gramma da conferencia. especialmente entre assoei.ações ·c]P, operarin;; 

·e ele emoresarios industriaes, as quae,s: terão de se fazer ali .r.>.-· 
presentar. 

Para que o Brasil. assuma naquella reunião o papel que lhe com .. 
pete, como paiz inrlnstrial mais importante da America do Sul. e re-
tire dessa coparticipação resultados seguros para S·olução do'S seus 
'J)roblemas do trabalho. faz --se mi~ter que s~ con,iuguem os esfnrcos de 
todos para o estudo des'SCis problemas em nosso meio·. habilitando 
nossos 1deleir~do·s a tomarem nma pal'te consciente e reflectida na-
·quelle granrlioso éert2men. donde vae surgir o orga'nismo jurídico quD, 
ha um srculo quasi. previa o illuminado iclealismo do generoso refor-
mista inglez, Robert Owen. (*) . 

ANDRADE BEZERRA. 

DISCURSO DO SR. DR. HERCULANO DE FREITAS 

MSr. Pre'Sidente do Estado. meus collogas ·do governo e da con-
gregação. Exmas. senhoras, meus discípulos. - A benevolenci.a· e a 
sympathia elos bacharelandos de 1919 foram buscar, para dizer--lhes 
a~ ullimas pal avra•s de mestre nesta Faculdade. um dos que. os rece-
beram in experientes e esperançosos ao inicia1·em o seu curso. 

No pr.riodo de mais intensa acrão rle minha vida. não tenho o es-
pírito voltado par-a .as cogitacões doutrinarias ele um discurso acade-
mico; antrs, o labor incei$sante de 1or1os os rlias tira-me o tempo parn 
a meditacão necessaria ás explrnações scienlificas q.ue eu desejára 
expôr. como suggestões aos meus antigos çliscipulos, ao dizer--lhes o 
1:1audoso adeus. 

- ! 

(*) (Do Correio cta Manhã de 21 de Ago\sto de 19.19 . ) 
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.. 'ta~i:iem ha úm anno que estou fóra daqtui, separado deste am-
bi"ente de reminiscencias e de estimulas, onde cada sala me conta o 
f.riump!Jo duma geração ou de um nome, onde cada cathedra osten~a 
um exemplo difficil de imitar, longe daqui, onde aprendi e onde lcc-
ciono, onde me fiz para a vida publica da patria, e onde o ardor ju .. 
venil -das vossas almas, amados discípulos, transmitte consta·ntemente 
á minha idade madura, nas correntes de sympathia -dos vossos applau-
sos generosos, a fé para prégar as doutrinas do direito, a energia' para 
me não deixar enfraquecer pelos annos. · 

Tud(J isso é escusa apreciavel para o pouco merito e brevidadl3 
destas palavras. . .. . 

iE' sempre emocionante para uma geração acardemica a sahida 
aa Faculdade. 

Nnsta se contrahiu por cinco annos um novo modo de vida, deter-
minado por um novo meio 1d-e forcada adaptação. 

1..\ Faculdade. cui'O espirit.o é formado rle tra:dições e de renom~, 
penet.ra a alma .academica e crêa ·no estudante a nova personalidade. 

O passado desta casa por elle se liga ao seu futuro, e todo o no-
hre orgulho que esse passado lhe communica, que a geração herd.:íu 
e que a geração vae legar, todo ell e prepàra aqui, com as lições do;; 
mrstres, os homens que S. Paulo annualmente entrega· ao BraRil para 
elaborar a sua legislação, pleitear pelos direitos, applicar as leis. 

A adual geração 21cademica passa . . engrandecida, pela obra de 
sens mesf.res aduaes ,· com excepção sómente de quem vos fala. pela 
sua propria obra, e pela reconstiluição visível do espírito academico, 
como for1;a consciente de acção patriolica, o immenso patrimoni<J ma-
ral desta casa. 

E é tão grande a força e o prestigio ·da Faculdade de S. Paulu, 
qne basta, para- assegurar no futuro - a chegada de novos grandes 
mestres, a affluencia de alumnos que a glorifiquem de novo. 

• • • 
Deixando a .Academia, abandonaes o meio intellectual onde 

o vosso . espirita madrugou para -as cogitações :d.0 direito, e ides, 
imprt~gnado o intell ecto das norões que aqui bebestes, do abst.racto 
dessao cogitações, para a realidade concreta da vida cio jurista. 

ComeGaes a• ser activos collabora:dores .iur:i·dicos da vida naci-onal, 
encontrandD. 1surpreflendentes e graves problemaR. para os quaes fe-
lizmente o direito tem sempre convenientes soluções. · 

Entreguem-lhe a missão superior de 01·ganizar e deixem-lhe a 
regencia da vida juridica do Estado. confiando no acerto de sua acção, 
sem os embaraços perturbadores ·das paixões polifiocas, ou, o que é 
ainda pi;ior dos appetiteis inferiores dos interesses pessoaes, e vereis 
.com crise de natureza propriamente política ou de natnr8za social, 
se r esolvem pela simples appl icat:ão do direito, que, miraculosarnen•.~ 
comprehensivo. ·dilata a sua esph era de acção' ou a retrahe. consoante 
'ª vida da sociedaJde reclama lima maior ou menor intrnsiddfl de coer-
ção para manter us aggregados 1sociaes na sua existencia normal e ga--
rantir-lhes o natural funccionamento de suas forças de desen-
volvimento . · 

• • • 
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O niundo para o direito é todo o conjunto de cousas e de seres 
de que é formado. , 

As outras disciplinas, propedeuticas e auxiliares, o estudam nos 
seus fac tores componentes. 

·Cada uma - da que investiga o univ·erso em que vivemos e as 
forças que e.quilibram o movimento dos astro1'Y que o povoam, á que 
prescruta as verdades dos phenomenos psychologicos do homem. cada 
uma fixa apenas os daJd:os sobre que tem de operar o jurista-, para, na 
realisacão de sua a·rlmiravel obra de .synthese, regular a acc;ão dns 
homens sobre o mundo, a· extemsão da SUjl- capacidade, o gsáo de sua 
responsabilidade, o systema das suas rel~cões reciprocas. 

De poss·e 'd-os elementos que as <leqiais ~ciencias ministram, o 
direito coordena o mundo com o homem e os homens entre si, e traça 
as regr·as licitas da actividade humana projectando--se sobre o mund,l. 

Só o direito comprehende toda a vida social do homem. porque 
não ha actividaJdoe mdr.al delle que esca:pe á sua acção ,permissiva uu 
prohibitiva. 

O seu conceifo é insepa~avel <la idéa de sociedade humana . In-
vestigando a organ"i:zação e a vida desta, q espirita verifica a existen-
cia de phcnomeno~ que manifestam faculdades protectoras em cad:i 
homem e regras reguladoras de organiz.aç~o do 'agrupamento. do func-
cionamento de seus apparelhos de acção' -e reacção e das relações reci-
prncas dos homens. 

·Essa ordem de phenomeno·s cons.fitue o direito, que se manifesta 
sempre como o principio r-egulado'r do equilíbrio social, pela fixaçãn 
de poderes ou faculdades e. de regras imperativas. 

Força; inseparavel da viela social, immut.avel em sua essencia, 
qualquer oue seja a transformação das modalidade•s que o revelam, ó 
sempre a faculdade de operar oi.I a faculdade de impôr a regra regu-
ladora das actividades, ou a norma de acção das uni.dades sociaes . 

• • • 
O mundo of.ferece ao homem os thesouro·s indispensaveis á sua 

vida e ao ·seu drsenvolvimenfo. 
A coexistencia social a•ssegura ao homem o's meios de dominar o 

mundo. O direito crêa em carla homem um poder e o protege regu-
lando as suas relações, .seg-unrlo uma norma inrli 0 nensavel ele eauili--
brio. para que essa conveniencia n!lo se impossibilite pela luta diss·o1-
vente, e para que a exploração do mundo pelo homem não seia a 
guerra destrnidora. mas sim a luta pacifica· das iniciativas fecunda!: e 
das actividades productoras, em an e os esforços de fo'dos. se cong1·e-
guem na h a.rmonia geral de trabalho de uma sociedade juridicamente 
organizada. 

O direito cria e regula a ordem -- que é o eq11ili1brio das activi-
dacle·s; a ordem indispensgvel á segurança das garantias, sem as q.ua:c1; 
é ·i ncerta a vida e são anniqui!:aid ols os estimulas •de conservai-o : a or-
dem cuja fórma definitiva está na organisacão democratica do podPr po!." 
todos e para todos. mas s11premo regulaqor d::t eoexistencia dos ho-
mem e das activicfades disciplinad·as do'~ indh·irJuos; a ondem ane 
realisa no corpo social a interdependencia .iuridica. em Jogar da di;-
porsiva inidependencia do inrlivirluo; a ordem decorrente d•1 solidarie-
dade social, funrfamento do direito, que equilibra ·as garantias a cada 
um com as frculdades do po'der. 

F.ssa ordem, indispensavel á vida ~ocial, o direito a gera "' • 
effectiva, 
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' ·· Toua a 'ôbra humana repousa, ·pois, sobre a effectividade .do 
direito. 
· Este não prescinde, porém, dos materiaes que lhe fornecem as 

outras disciplinas para regular as relações dos homens de accôrdo 
com a sua natureza. 

Tem de ser humano e repmasar sobre as verdades scientificas 
ácerc·a do homem e do mundo em que este vive e explora - e por is~o 
é a maior construcção do espiri to e o mais adequado preparo para a 
direcção da vida publJca dos povos. 

'Pouco eimporta a divergencia philosophic·a: das doutrinas: estas 
apenas se separam no modo de explicai-o. 

A realidade do phenomeno é sempre reconhecida, a fatalidade da 
sua influencia é inconteis-tavel , as leis .do seu apparecimento determi-
nadas bem como -a: marcha da sua evolução traçada precisamente. 

Elle é que organisa o meio em que o homem vive, pensa, opera 
e morre - por elle protegido desde que é gerado até ao depois Lte 
sua morte, na1 efficacia da sua vontade . 

• 
Dilacerado pela ·guerra o mundo internacional · busca ainda va-

c"illa·nte um novo principio de organização de que a Sociedaide das Na-
ções é um ensaio. 
· Cabe ao direito recompol-o creando a conisciencia juridica inter-
nacional no'S povos, para a efficacia das regras que o conflicto desco-
nheceu pelos seus autores e que as cicntingencias da defesa obrigaram 
a desrespeitar pelos aggredidos e vencedores. 

O poder incontrastavel de querer coerci tivament.e e de fixar as 
compef.encias, comquanto inatacado · em principio, exp·eriment.a nos 
venci"dos e nos protegidoi; a flexão natural nas menores forças sob a 
accão das mafores. 

. A. Sociedade das Nações, proposta. é, por emquanto, um apparelho 
policial dos pov0s, de efficacia r elativa, comquanto ·obedecendo 'aos 
interesse:s n01bi!issimos de deter no·s homens o esforç0 para a matança 
ça collecliva. 

De raças, espíritos e interesses diversíssimos, ·assim como de es -
taria de força de gráos varios, os povos não verão, nos clelicado's casos 
de intensas paixões nacionaes, na "ordem" da "sociedade", senão a ma-
nifest.ação da força do Estado poderoso ' que a dominar no momento. 

'Para seu compl eto exilo é indispens·avel que a psychologia dos 
povns· se mndifique ao ponto de criar-se e desenvolver-se no:> homen::i 
e-ssa consciencia jurídica internacional, que admiti.a e reconheça, 
homo legitima a acção de um 3J vontade estranha sobre a soberania da 
sua patria. 

·Essia reconstrucção jurídica internacional não é, porém, obra su-· 
iperior ás possibilida•des do direito. 

Elle tem de operar com o tempo - creando, pela applicação d3 
principio coercitivo, o habito de obediencia ao dever inlernacional, 
·co'mo creou nas gerações educadas no munrlo moderno o habito de ob,i-
idiencia, quasi instinctiva-, ao dever jurídico. 

1A incerteza dos ensaios não induz a fallibilidade dos principio,, 
mas sim a força dos f:lmbaraços oppostos á sua cfficacia . 

• 
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Não rr.enos interessante e grave é a situação nacional dos Estados. 
Ameaç.ados ou conturbados pela anarchia e pelas reivindicações 

proleLarias, que pretendem impor pelo terror uma nova fórma de or-
ganização poliLica, elles têm rde melhorar as suas instituições economi-
co--juridíc.s s para adaptai-as ás novas exigencias da vi•dia. 

E' preci0so procurar o cquílibrio que o direito realisa numa' nova 
combinação dos elementos sociaes. 

Elle já remodelou o mundo com os prineipios da 'Renascença, tra-
zendo para a organização dos Estados e pura o seu sysLema jurídico o 
rigor geometrico das regras romanas, soterradas até então nas ruínas 
moraoes das conquisLas da barbaria. 

Já lhe modificou a vida publica creando instituições liberaes e 
firmando garantias com as victorias da revolução ingleza de 1688. 

Já espalhou neste mundo novo as verd:ade·s de direito publico que 
a revolução americana gerou e, através ;do oceano, se infiltraram na 
alma européa. 

Já rnt'ormou a consciencia Jurídica e as instituições dos povos 
c.om as suas conquistas n!:'. grande revolução, d·est.ruindo os privilegios 
.:los poderosos e creando iguaes garanlias para todos. 

A sua missão actual não é pois superior as suas vi.rludes 
creadoras. 

Elle reorganisará o mundo para uma futura convivencia social 
tão segura qua111to foi no passado. Força de conservação prei;ervará 
ai; nações de se d·issolverem pela anarchia, e, força de progresso, lhes 
<:lará instituições e leis adequadas ao seu novo estado de coisas -
para que o equilíbrio, interrompido pela convulsão, se restabeleça na 
estabilidade relativa de um movimento incessantemente variado. 

Essa organisação passivei por uma nova combinação dos elemen-
tos sociaes, para restabelecer o equilibrio interrompido ou ameaçado, 
tem de operar-se pela resLricção dos propósitos e das pretensões dos 
interesses que lutam. 

E para isso o direito, que elabora nas suas cogitações e já muitu 
nas suas realisações, a transformação dos phenomenos economicos em 
phenomenoa jurídicos, organisa a nova sociedade - composta de ho-
mens - com igual liberdade, isto é, com iguaes garantias , pondo em 
J.c•gar do sophisma liberal do inclividualismo - que apr·eg·ôa iguaL•s 
-· a opulencia que concede. trabalho e a fome que o solicita. a li-
berdade da solidariedade social, em que o Estado ampara o. fraco 
para lhe assegurar. com a mesma capacidade jurídica, a mesma ins1)-
phismavel liberdade de vonta.de - vontade insusceptivel de ser cm·-
vada, em proveito do rico, pelas conlingencias da miseria, e protegida 
pelos interesses do propriCI capital. cujos lucros excessivos e perigo-
sos devem, por meio do fisco, retornar á communhão social em que 
se produziram . 

Para que a fome não gére a revolta e a anarchia, com maiores 
prejuízos do que aquillo que se póde ceder agora, é mister cuidar de 
preparar, pelo direito, a nova coexislencia social. confundindo nos 
interesses do todo - que é o Estado - os interesses S·empre menore5 
dos indivíduos - para que aquelle os regule e equilibre, de modo a 
resolver a crise . social contemporanea pela coparticipação do trabalho 
nc, capital e nos lucros da5 emprezas - elevando a dignidade do ope-
r ario, serenando as suas aspirações; dando-lhe um Jogar não só ju-
rídico, mas socialmente igual ao dos capitalistas, tornando-o uma força 
consciente e voluntaria de cooperação economica. para transformai-o 
em factor ,ae conservação e .não .em factor de destruição da ordem so-



cial; realizando assim praticamente . a democracia, que reputa aviltan-
tes, sobre sererr. supremamente ridiculas nos nossos tempos, todas as 
pretenções ari~tocraticas. · 

E preciso que a nossa sociedade não reproduza o papel da nobreza 
franceza em face da grande revolução - para não ser eliminada, pol' 
incapaz, ou tornar-se inutil, pela segregação. A França nova, a Franca 
da revolução, que realisou aquelle fa.ntaslico milagre das sua'S guer-
raa. e agora esta epopéa inexcedível, de sangue, de dôres e de cora-
gem, esta Franoa é a França da pequena propriedade, a França em 
que gra·nde massa de francezes é senhora e não hosp ede de sua pro-
pria terra . .Se as emprezas industri a,es não puderem sobreviver, n:.ts 
cyclopicas construcções do capital moderno, ante as exigencias da nov:i. 
organisação social, que periclilem, cor:no tombou na revolução a pró-
priedade feudal. 

As solicitações, ,de um ,excessivo consumo pel'as cla'Sses parasita-
rias e ric,as, pelos interesses convidativos do trabalho das grand»s 
usinas - crearam es·se industr ial ismo descompa·ssado, que decompõe 
o homem mental e materialmente, entregando-lhe a funcção meca1üca 
de uma reduzida parte do trabalho na fabrica. 

Que a pequena propriedade se desloque tambem para a indus-
tria, pelas pequenas fabricas, em que patrão e operaria sejam . a 
mesma coisa, ou. então, que se recomponha o homem decomposto peln 
trabalho da fabrica, para restaurar ó ar tifice, no lagar do operaria. A 
suprema divisão do trabalho, em economia, é feita em proveito dos 
lucros do capital , conlra a integr idade moral do trabalhador. 

As proprias fo rças conservadoras devem tomar a si. afim de 
poder dirigil-as, as justas reivindicações das massas. Conservar nã1J 
é resislir cega e ob stinadamente - mas sim evitar que as transfor-
mações se façam brusca e radicalmente. E' preciso evolver para nã<> 
revolucionar. As massas que trabalham e produzem con tra a avider. 
excessiva do dinheiro que vo·razmen te se q.uer .multiplicar, attinginc..lo 
ás proporções fantasticas de uma loucura pela fortuna que ameaça 
generalisar-.sc; .essas rr.assas p.recisam ser satisfeitas nas sua aspira-
ções de dignidade e de bem estar relativo - para não se entregarem 
desvairadas á mercê das allucinações das varias modalidades J,J 
anarch ismo. 

Facilmente se reconhece que a so.ciedade está atacada de dois, 
generos contrarias de loucura co!lectiva : 

a loucura da riqueza pelos negocios; 
ll loucura da destruição, pela anaTchia. 

Ponhamos de permeio, se quizermos salvar a s.ociedade actual, 
um novo genero de fanatismo : 

O fanatismo da ordem. pela oon-
formidade . 

Todos os que somos dirigentes, todos os que temos interesses 
· superiores em manter a familia, em manter a pr.opriedade, em manter 
·a liberdade, em man ter ·O Estado, emprehendamos a cruzada amaros:• 
d1a conversão dos novos gentios da sociedade actual - instrumdo-o~, 
encaminhando-·OS, soccorrendo-os. para extrahil-os da escuridão 
'nefasta de uma perigosa psychologia foita de appetit.es e feita de 



-895 -
odios, para a claridade serena da vida de coexistencia solidaria dµs 
homens, todos reciprocamenle dependentes e pois lodos igualmente li-
gados á organização que lhes garanle a vida, que lhes garanle o tra-
balho. · 

Aus ricos é preciso pregar que sua riqueza depende dos meios so -
ciaes de garantil-a, e que· os excessos da sua ambição gera, ao la,fo, 
muito perto dell es, o perigo da revolla inconsciente e destruidora; que 
devem. para diminuir eses perigos despojar-se opportunamenLe, de 
privilegias odiosos ás massas trabalhadoras. 

Aos trabalhadores, aos pobres, é indispensavel mostrar que a i!-
lusão da anarchia não lhes crêa s ituações propicias - ella é perma-
nente desorganização em que a vida, o pão e o lar. são incertos e in-
seguros, e realizal--a fôra procurar, no suicidio collectivo, o remedio 
para reconstrucção social. A lodos esses, tornar patente pelo ensiw1, 
pela predica, pelo exemplo, e se t'ôr mister pela coerção legal, o fim 

, commum dos homens, o indispensavel lrabalho para a communidaue 
nacional, e assegu rar a equilibrada collaboração do capital e do tra-
balho na vida da sociedade . 

Precisamos ler cons.ciencia da nossa vida se quizermos viver e 
ter consciencia da vida é comprehender e empregar os meios de con-
serval--a e defendei-a. 

Nem homem, nem collectividade, subsiste forte e digna, se não 
pugnar pela sua causa. 
· .Oremos, pois, -Lodos ou não contaminados dessa duas loucuras ge-
neraiisadas, esse novo fanaLismo, o fanatismo do trabalho pela defesa 
da sociedade conlemporanea . 

":AUTORIDAD ES", com a ·vossa missão de vigilancia e ·de acção pal'a 
assegurar a efficacia do direito, exercei a influencia educativa, pru-
curan ~.c;> infiltrar no povo a convicção da sympathia do vosso papei: 
não sois os inimigos, sois a garantia material da vida e dos direito.'! 
de todos. . 

A todos dae as vossas vigílias estudiosas, os vossos incansaveis cui-
dados, os constantes perigos a que v.os expõerr. a perseguição do crime, 

·a repressão da desordem. 
"PoLITJCos", procurae no inter esse geral da Republica o principio 

in$pirador da vossa actividade. e na sympathia e na confiança real 
e durarloura do povo o vosso apoio · e a vossa força. 

Servi aos interesses populares, contra a vossa classe e contra o~ 
vossos apparentes interesses mesmo, e a vossa voz leal será escutada 
como in$piração. , 

Se o não fizerdes, a descc;nfiança vos arrebatará das mãos a di-
recção que acredilaes eterna, no momento em que vos reputardes 
mais prestigiosos e mais forles. . 1 

"PROFESSORES", não se ensina só para analysa,r textos e para ex-
plicar materia technica, mas lambem o muito para gerar ou despertar 
idéüs e sentimentos. 

1Cuidaes de formar o e'spirito de vossos discípulos imbuindo-o de 
uma sadia orientação phi\osophica. 

1Notae que a desordem dos actos é sempre . conseq.uencia da des-
oerlPm psychologica, no homem ou nas mult.idões, e acudi com as vo~
sa.,; carinhosas lições para que fortes espirilos resistam ás tentações 
embriagantes da·s philosophias dissolventes, que o s0ffrimenlo da.~ 
rna.'lsas absorve com facilidade e com soffreguidão. 

"SACERDOTES'', 'c.l!mfiae na voss·a fé -'- só a synthese é constructora 
e só a fé é synthetica . Mais · do que ninguem podeis servir i\ sociiedade. 
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neentrcte .nos ·corações dos humildes, enfrentae a soberba do~ 
iPidd erosos. 

l\ revolução moral, social e polilica que agita à mundo e póda 
arr:Prçar--nos, rola as suas ondas desde as reivindicações· humanas do 
chrisl ianiJmo: o problema da igualdade paira ainda não resolvido. 

,l.Jeãicaes especialmente o·s vossos cuidados a extinguir do cora-
çã 1 dai> t.rabalhadoras qualquer fermento ele adio; renovae na recon-
quista ·do rebanho que ameaça dispersar--se os milagres constructo-
res dn~ primeiros tempos do chrislianismo; reaccendei a fé - por-
que si::m fé não se vive - e lereis poder moral incontestavel. feita 
es;;a ohra de cohesão, para resislir á contaminação da molestia un 
par.a curar muitos dos altingidos della. 

"MULHERES", todas vós, empregae os vossos carinhos constante"! 
junto dos humildes e convencei-os de. que o soffrimento não é privi-
IPgio dos pobres; que a dôr assalta atroz os grandes e os pequenos: 
- que a paciencia para soffrel--a é o unico meio de attenual-a. 

"r>ouToRES E PUBLICISTAS", ensinae-lhes que todo·s devem ser 
iguaes nas possibilidades, mas que é impossível ·Sel-o no exito. Isso 
eeria o nivelamento das capacidades contrario á natureza humana, irt-
cc11Hniente aos interesses de Lodos. 

ü exilo elos mais capazes, frequentemente aproveita ao bem geral. 
Cabe á sociedade impedir q.ue o exilo de uns sacrifique a outros, 

ITfa:l nunca.eliminar a capacidade que o grangea. 
Convencei aos ricos que para vencer é muitas vezes preciso ceder, 

e para salvar alguma coisa é preciso sacrificar parle do todo; que o 
trabalho é elemento indispensavel da economia, e que só elle crêa 
riiJueza; que o excessivo desenvolvimento desta á custa de trabalhú 
que sol'frã é um estado social q.ue não póde permanecer. 

·Se a solução não vier dos dirigentes pelo poder, virá dos soffredo-
rcs pela subl cvação. 

Qne 3, missão conservadora é comprchender o que é preciso ceder, 
emquanto é tempo de fazel-o, 1sem a estorsão desordenaad das exigen--
cia5 iri·e~isUveis das multidões amo li nadas. . 

P1'égaP tudo isso, para salvar a sociedade, porque então a expres-
são politica desta, ·que é a organização dos seus poderes, amparada na 
vossa Yuntade e na vossa acção, póde conter as dernasias e, quand.J 
nüstél', c0mbater materialmente a · anarchia para. salvar a liberdado. 

O contagio traz á nossa terra esses problemas sob um aspecto 
tant..1 poli! ico como economico. 

Ji'!CL>Dümlcamente considerado não offerece aqui gravid-ade igual á 
Q.trn · man 1J'C\sta nas velhas naçõ

0
es européas. 

Cre.ararn-no as suggestões das luctas existentes em outros paiz~s 
e, lhe deu elerr.entos o proleccionismo industrial, erradamente ado-
pta1h n0 Brásil, cujas lavouras precisam de braços, cujas terras de 
agricultores; poli tica .que trouxe para a cidade, corno consumidores de 
provisões. aquP!lrs que ai; deviam produzir, e que a car.eslia da vida, 
a que d.éram causa, aggrava a situação e exacerba os animas. 

A,;; no~sas têrras es~ão pedindo, na grande maioria de sua exten-
são, hra!.(OS QÚ<:) .is cultivem e dellas extráram o pão que a riqueza de 
sua SPiva liber.J.lisa. 

O frio nã•1 vklima aqui a miseria, que entor.pece p-a.ra o trabalho, 
comii no outro hen:: ~p-herio. 



Todos O's que auéem trabalhair têi:n pão, tem facilmente calor, 
podem viver ~<?rn rJolu!'C1sos sacrificios. 

Esforccmo--no~ püi:,.: para crear ou aperfeiçoar insütuições aptas 
a assegurar a convivencia normal e piwifica dos homens nesta granàe 
terra que é IlC"8sa Paina a·dorada - e. nova terra da promissão, a sua 
fama ·e a realidade dos SB1'1S .recursos, será a nuvem luminosa que 
para aqui rnurJuzir:í 03 pereigTinos rlo ~rabalho, que buscam honesta-
mente um lar e o pão, é uma ipaorte honesta da vida de uma socie-
dade q,ue recebe e ampaar o todo'S os bons. 

T1erra da promis::ãr1, onde se encontram os ricos, o·s riquissimos, 
não entre os 1J1embros de UOH\ nri.stocracia privilegiaid.a, mas sim 

· quasi todos provmdo.,; da humüdade proletaria que aqui chegou para 
trabalhar e aqui grangeou a foNuna pela intelligencia e pelo esforço. 

Aqui não ha privilegias sociaes - todos têm iguaes· possibilidades 
jmidica;;. 

A agitação e.reada pela feição economica do problema não tem, 
poi.s, a mesma imporfancia, não of:forece aiqui os mesmos perigos. 

Pelo 1ªdo politico o problema nã'O merece claissificação. 
Os que p.retendem e reclamam .reformas ·nas instituições e pre-

tendem intervir rua elaboração das nos·sas leis, são na sua quasi tota~ 
lidade extrangeir·os. 

Não se Ihes póde, sem abatimento da <lignidaide nacio·nal, conceder 
o d.irei to de pleitear, contra nós brnsileiros. instituições para o Brasi:. 

Não liembram ·que o o•perar.io ·que ·intervem na França, na Ingla·-
terra, na Italia, na Russia, é ·o f.rancez, o ingl·ez, :o italfano ou o russo. 

Querem nos impôr á sobm·a·nia da nação •as fantwsias que po·-
voam o s·eu cerebro mal prepara.do, os que não são :brwsileiros, e alguns 
dos q.uaes aqui vieraom ·a-penas para provoca.r des·or.dens qU1e nos enfra-
queçam e empobreçam. 

E' preciso r·eagir cont11a estes elementos e c-ombater essa acção 
<liss·olvente, pela propaganda junLo dos factores reae'S do trabalho, e 
pela adopção de lei•s justas que .satisfaçam em tJempo as a:spirações lio 
proletariado, de modo a crear-s.e uma sociedwde que sej1a uma ve11da-
deira unidade e não um agg.regado de cwsfas ou de classes hostis. 

n Direito tem, nas suas possibilidades, o p-oder ·harmon!z-ador por 
oxcell encia. Si a educação cívica não conseguir da cooperacão volun·-
taria o equilíbrio elo mundo eç.onomico. garanúido o trabalho e garan-
tida a intelligencfa, o Direitd, pela imposição da cooperação forçada 
e regulamentaidla., solve a,.s difficulda.des. 

O Esta.do é o apiparelho de concentração e de irradiação de força 
social mais perfeito dos tempos modernos . 

Em ,seu poder, que é impessoal, e ao exercicto de cuja autoridade 
na.os democracias, podem a.spirar e chegar todos, está contida a facul-
dade de intervir e regular o traobalho e os fructos da riqueza para 
que êe não romipa o equilibrio ü11clisperrsav•el á vida dos povos felizes . 

• 
Vêdes, pois, que si não é só para gozos q,ue vos tornais bachareis 

pela difficuldade dos problem'cl!s que vos esperam e vos solicitam a 
.attenção, não são tambem aquellB"s insoluveis, e a sciencia q,ue aqui 
aprendestes e ides p·rofessar, vos ·a.rma de elementos para desafiar as 
ameaças da Sphinge. . , 

, A vossa scienc·i·a, o vosso pa'iriotisrr.o -e o voss-o amor á Republica, 
.com fé inquebra'lltavel nos gran,des destinos da Patria. vos designam 
venC'ecf.ore:s. 
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Ide, vos digo em nome da Farculdad•e de Direito de São Paulri, 
pesae bem a res•ponrsabilidade de seus filhos intellectuaes e que o Di-
reito vos sirva p·ar.a a def.esa da Justiça. 

A Republica, que é a Patria politicamente organizada, a:ssegura 
essa justiça cone.reta de que sois sacerdote. 

Servi-a com o vo·sso e'Sp irito e com o vo•sso coração, vós 'G!Ue Je-
.vaes daqui parte do nosso, vós em cujo meúi tenho um fi lho, cuja.s 
alegr.ias e cuj1a.s esperanças eu vejo com o ~smo carinho em cada 
um de vós . 

A Faculdad1e vos recoinmenda ao Brasil e espera qu e correspon-
dais nobremente ás suas esperanças . ( *) . 

A PA·RTICl:PAÇÃ10 NOS LUCROS 

UMA QUE'ST.NO I1MiPIORTANTE DEBATIDA NiO SEIO Dei\. COMMI.SSÃO 
DE LEGI!SLL!\.ÇÃO SOCIAL 

A proposito da participação nos lucros em favor dos empregados 
de cómmercio, questão que s·e acha afif"ecta á Commi·s.são de Legisb1-
ção Social. da Gamara Federal, é interes<Sar:itc conhecer a carta que 
em seguida ins·erimos. 

A exposição contém uma fundamentaid:a de:f'e'Sia. da referida parti-
c·ipação nos lucros, ol:ijecto de confabulacões em 0aritas do Dr . Antonin 
Lobo, :ao Presi•d•e·nte daquella Commissão, soibr.e não dever ser appli--
cada á emprez·a·s de utiliclaide publica, que realiz1am serviços por con-
tracto com as ;:i,clministrações publicas e ·que têm üm limite fixo 
de rendia. 

Ei'S a exposição : 
Rio, agosto de 1920. - Antonio Lobo - Riesponclo ás duas ul-

timais car_tas q,q_e esmeveste a pro:ri·osito elos tr1abalhos da Commissão 
de Legisl·ação Social, uma pedindo remessa dos impressos relativos ao 
caso dos empregados no wmmercio, outra em que transmi ttes obs·er-
vaçõe~ e im:rires·sões s•obr& a. parUüipacão nos lucros. consagmd.a pe:a 
Commissão alludida em favor desses empr•egados. 

Devo, por.ém, declarair desde lo'go que a Commissão por emquanto 
· cons·agrou a partici·pação no's lucros aipenas :a favor dos .empregado.> 
no commerci-o, tenham elles por patrões individuas ou sociedades 
commerciaes . 

A disposição que a esse r iesp•eito fig·urava no ·ante-proj-ecfo Au-
gus tG de Lima só a concedia aos empregados de sociediade's mercanf,is 
sob a fórma anonyma ou de companhia limitada, e a Gommissão en-
tendeu que ess·a injusta r.estricção nãu devia prevalecer. 

Da letr.a como elo esrpirito do dispositivo aidopta;do sobre es·sa 
materia, não S·e póde concluir que tenham direito á par.ticipação nos 
lucros todos que trabalham para sociedact.e~ ano·nymas come; ei11 1 
gados, opemrios, etc., inclusive os trabalhadores da ·Estrada de Ferro, 
sejam operarias, propriamente, sejam empregados ele escriptorio, 

( •) . Discurso profet.' ido na F1acuMdade de Dire'ilto tle .S. PaUJlo., !POO- oocasiãio 
de uma solemnidade d•e coHação de gráo aos bacharelandos em 1920, e !PUb1i. 
·cado· 11:º D'i!Wio ào Cong1•esso a i:eque1·im ento do Deputado José Lobo . 
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de outra .,atureza, demciniffiaçã0 
c-onsiderados . empregados no com-
'l)rOjecto e de accôrdo com a boa 

Entretanto. como a Commissão ao s'e occupar do trabalho de em-: 
prega·dos commerciaes, consagrou em principio' 'ª parti-cipação nos 
lucros, 'com a promessa de genera!iza,r sua appHcação - opportuna-
mente e dentro dais rpo.s1sH:iilidades aipr·es·entadas p·elas outras manifes-
taçõ.es da actividade productora - penso que bem aindarão os que co-
nhecem o trabalho d:ais emprezas, que eXJerc-em serviços publicas, con-
tribuindo com sua longa. ex,p·e·riencia e solida cultura para esclarecer 
devidamente a situação, inclusive, da industria ferro--viaria, atravé.> 
da administração das companhias que em S. Paulo fazem o serviço de 
transporte. oontribuição que será 1a1proveitada conv,enientemente, den-
tro de alguns dias, quando es.tudarmos o ~elatorio e .ante-pnojecto' do 
Sr. Mauricio de Lac-erda, sobr·e horas de trabalho, s·alario, suas ga-
rantiias, etc. E po::;su adeantar mais que a Commissão, a requerimento 
desse Hel:ator. re·quisitou do Governo de 18 . Paulo e pos·sue, fornecido:s 
pelo Departamento de Trabalho dahi, informações interessantiss·ima5, 
além de valiosas, wcerca dos trablalhos dos ferro-viarios e de outras 
industrias que prosperam no territorio p.aulista. 

Conforme comrnuniquei p_or telegramma - a parte do's trabalhos 
da Gommis:3ão soibre ·emprega,dos no commercio está sendo impressa 
em 1avulso, que organizei, para distribuição aos intere.sisados, e log0 
que a Imprensa N.acio.nal entregue os impres·ws farei a remessa. 

Quant:o ás oibs1ervações -e impre·ssões por ti colhidas e transmitti-
das, 1quer ac-erna do' infiltramen to da dou trina bo-Jchevisfa, que'r com 
i·ef.erencia rao &eu r efl exo nas deliberaçõe1s da commissão. que eu tenh.> 
a honra de presidir, e de que se aponta como exemplo a participação 
nos lucrns, peço venia para averbal--as de injusta,s e destituidas do 
minimo fundwrnanto. 

Sem o intuito de dirigir pr~dica aos que tão solidas estudos po,;;-
suem sóbre o momentoso assumpto, devo - por teu intermedio, Já 
que foste autoriz;a:do vehieulo de ob.servaçõ·e·s alarmistas - demon:;-
tr.ar a ver·dade dess,e meu asserto. E proc-edendo assim, cumpro ap'e·-
nas a obr_igação de - como ·Presi.clente da Commissão censurada 
fazer-lhe ,a, defe'Sa, explicando os fundamentos e o .alcanc.e da obra Je 
preservação s-ocia1 que ella está r.ealizando por es,pe·cial delegação de 
um dos ramos do Poder Legi·slativo Nacional. 

Quer como Deputados, quer na quahda,de de membros da Com-
mi.ssão Pa·rlamentJa.r, estamos sujei·tos á criti{}a, devemo$ contas á opi-· 
nião pubHc.a e nece·ssitamos ·do apoio e autorid,adre desta, para vota-
ção e applic-ação de medidas que o momento social reclama. 

Reforma.is die naturez·a daqueUa que a Commis'São de Legislação 
Social está elabo11ando exigem, para sua victoria, consubstanciada ern 
effectiva execução, um ambiente social propicio, que só se fürma por 

·meio de uma opinião esclm·ccida, susúentada pelo verd!adeiro senfi-
mento da neces•si·dade e justiç-a de taes ·reformas. Só a opinião escla-
1·eciida possue á autori·dade, e a wmmunica aos orgãos de sua legitima 
1·epresentação. · · 

Em tal emergencia - o primeiro dever. que occorre ao homem 
publico, .encarr:ega:do de tão elevada missão - -é preparar o ambi.entc 
social, esül1a,recendo a opinião publica por meio de uma paciente e 
adequada 'l)ropaganda a favor das mesmas .refiormaB, co1locarn.io bem 
claro o probl·ema nos seus fundamentos e conseq,uenci:as, e fazendo re-
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saltar a justi'ça, .a necessidade, a urgencia das medidas· legisla-tivas que 
as r.ealizam. 

Esse dever a Commis·são tem cumprido fielmente nos relatoriü.3, 
parf)cer.es. ante-·projecto's, sobre as diversas questões attinentes á oi·-· 
ganização legal do trabalho, e nas amplas e detidas discussões desen--
volvidas em seu seio, ao votar os PJ'.'.Oj ectos parciaes. 

Nunca fugimos ao cumprimento de tal dever, e toda vez que as 
contingencjas de controversia o exigem - intervimos, fallando on 
escrevendo no sentido e com a· intuit.o àe esclarecer a opi·nião, dizendo 
-,.- que temos feito, como e por que temos feifo em materia de orga--
nização do trabalho . 
. Tomo, pois, em consideração aquellas observações, . para eviden-

ciar a sua injustiça e nenhum fundlamento. 
A providencia consagrallldo a retribuição ao trabalho do empre-

ga.do commetcial - parte em ordenado fixo e parte por meio de pa~
ticipação nos lucros- não é resultante de doutrinas cornmunistas, bol-
chevistas ou semelhantes, mas a consequencia cio justo e verdacleir,i 
cone.eito da retribuição oii sala-rio, conceito que - aliás - não é 
novo, e cujos clarns e sohdos fundamentos de ordem econornica, ju-· 
ridica e moral, não foram forneci'dos por nenhuma clJ1.s extremadas es-
colas economicas, pois a maioria ela Ca.mara inspirou-se na dos soc'io-
logos cath:olico·s e no incomparavel ensinamento de Leílo XIII, n·:i 
Encyclica - Rerurn Novarurn. E essa,s corr·entes philosophicas, quer 
economicamente, quer jurídica e moralmente, não podem ser suspei-
tas ao espirita cons·ervfl!dor da sociedrncle, e repudiam qualquer con-
sorcio ou complacencfa com o credo bolchevista, 'ou communista. 

Que não se tratla de um conceito novo, exado pelas violentas 
!Tansformações da ultima guerra - prova-o, sem contestação possi-
vel, a licção, aliá:s bem antiga, dos economi·stas, reduzindo a tres sy.,;-
temas os modos passiveis de retribuição ao trabalho operaria: I) o 
do s1a.)ario propriaJDente dito, em que se estabelece préviamente um 
preço fixo para o trabalho: II) o da pura e simples partic·ipação dos 
lucros, que desnatura o contracto de trabalho, transformando--o de lo-
cação em sociedfl!de; III) o mixto ou de urn salario fixo, completad1J 
pm· uma ce1·ta pai·ticipação nos luc?'Os, systema cujo caracteristico é -
garantir ao operaria- remuneração por meio de salario' fixo, prévia-
mente convencionado, e de certa porcentagem sobre os lucros, sem 

. faze!.-o participar dol! passiveis prejuizos, :a que fica exposttJ no se .. 
. guinte systema - L. Garriguet - 1'raité de Sociologie d'ap1·es L'3s 
principes de la théolog·ie catholique, Régime dn 1'mvail. Tom 1º, 
pagmas 174-77. . 

Esse ul timo . foi o systema que adaptamos par.a o trabalho . dos 
empregados commerciaes, pois - cons·istindo em uma feliz combina--
ção d-os criterios exclusivos de caicla um dos sys temas anteriores --
encierra as vantagens destes, sem ·.os defeitos ·deco.rnntes do exclusi-
vismo que respectivamente O'S caracteriza. 

Bem claro es.tá .que bambem o systerna mixto não é isento · de in-
conve.nientes, que, entretanto, não são de molde a aconselhar o seu 
repudio; . ao contra:rio, o balanço entre seus inconvenientes e vanta-
gens, e o confronto daquelles com os inconvenientes ou defeitos dos 
outros dois systenias, justificam amplamente a preferencia que lhes 
demos, e que lhe dão,. na hora--presente, varias correntes economicas, 
urnas porque o consideram regimen de preparo e transição para o 
id,eal definitivo,, outras como regimen destinado a vigorar ainda por 
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longo tempo, por ser mais susceptivel de a;perfeiçoamento, facilitando 
uma cada vez mais larga participação nos lucros. 

Taes inconvenientes, poilém, impressionam pela causa unica rl~ 
que procedem - o exame - ,por parte dos operario1s inter.e'ssados -
nos livros de escripturação e confabilidade, .que assim ficam expost~g 
a devassas, allegia.m nossos oppositores, com perigo para o·s legítimos 
segredos do commercio e das industrias. 

Destinado simplesmente á verificação do quantum real dos lucros 
cnrno effectivarnente é, ess.e exaime não dá mobvo para tarnanh<; 
alarme, porquanto, em consequenciJa da parti<cipação nos lucros, a 
sorte do operaria fica, intima e direcLamente, ligaida á prosperidooe ,ta 
indurstria para a qual trabalha, e assim .tem todo' interesse em não 
prejudicial-a, mas fazel-·a cada vez mais p·rospera, pela parte sempre 
crescente crue, por essla fórma, lhe cabe nos respectivos beneficias. 

Dada essa communhão de interesses entre patrão e operaria, só 
excepciona1mente o exame nos livros poderá occasionar algum ma1. 
Ora, em primeiro logiar, e de accôrdo com a boa logica, não se deve 
argumentar com :a excepção, e depois esse mal possível será farta-
mente compensaido na grande maioria dos casos, não só pelos reaes 
be_neficios que patrões e operarias auferem da a,ppliciação do systerrrn. 
mixto, como pelo proveito que r·everte para a sociedade, tão funda--
mente intrwessada na harmonia entre os factores de sua pro·ctucção B 
consequente riqueza. 

No tocante aos empl'egados commerciaes, a possibilidade do ma1, 
decorrente do exame nia escripturação e contabilida:de, é ainda mai'5 
rnstricta. pois que elles, peta natureza das funcções q:ue exercem, quer 
como encarrega·dos ·da venda de mernadoria:s, quer de serviços de es-
cr jptorio, quer de outros mistiéres, estão :a par da situação do esta.be-
Jceimento e do seu systema de commerciar, do·s stocks existentes, .1[1 
preço corrente dias mercadorias, do de· custo e de venida, de movimenL·1 
e da massa d·e opel'àções realizadas, etc., conhecendo, assim, por deve!' 
de officio, os elementos capitaes do ramo de negocio explora;do. 

A aütivida·de dessa classe de trabalh1a.dores se desenvólve e eff·~·
ctiva, assim, em um ambiente em que a confiança é r equisito indispen-
savel. E, si até agora, e para honra delles, sem os bsneficios da par-
tidpaçã0 nos lucros, os casos ·de abuso têm a;pp.arecido, entre nós, em 
urna ínfima proporção, não é para temer que augmentem, justament8 
auando seus interesses mais coincidem com os do patrão, e com e!lP.s 
s'e harmonizam. E, em taes circumstancias só terão necessidade da 
exa:r ~ ·A nos livros paTa a ve:-ificação da importancia dos lucrus 
verifioados. 

Qualquer que seja, poPém, o valor que se attribua ás objecções 
que o sysLrma mixto tem suscitado, do exame dellas resultam, 'desde 
Jogo, J:l.S ,':.eguintes verdades: 

a;; o a!ludido systerpa não constitue novidade, creada pelas tilans-
forrnriçí'íes socia·es, oriundas da grmJide guerra; 

b) nenhum dos seus impugnadores o combateu sob o fundament~ 
da ser refl Pxo do bolchevismo; 
· e) nenhum economista ou socio1ogo o qualificou 1de fructo ou im-

posição c!o bolchevismo ou communismo; 
d) em épocas di'fferenle's, - vultos eminentíssimos, de assigna-

lada insuspeição ao espiriito e ao sentimenio conservadores da sbcie .. 
dade, aconsel·haram - no proprio interesse da communiclade social 

a SUJl ocmsagração pr~tica. 
O pronunciamento ·cl;e A<l,am Smith; em dat!l be~ remota, aliás, é 
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assim concebido: "La ju1stice exige que ceux qui nourissent, habillem 
et logent tout le corips, de lia, nation aient danS' le produit leur propre 
travail, ime parte su{fisante, rpour être eux mêmes pas·sablement logé,,, 
nourris et vétus." Richesses des nations, tom. 1 º pag. 108. 

Elle proclama assim 'de jus•tiça a participação do operaria no prn-
ducto do proprio tmba.Jho. E o limite que põe ao qim.rr1;tum ou á ex-
tensão da parte que deve reverter ao oper.ario, longe de infirmar o 
principio constitue, ao contrario, applfoação inequivoca e positiva 
consagr.aç'ão do mesmo. Estas, porém, resalfarão 1ainda com maior evi-
denci•a-, s·i &ttentarmos para equivalente cmrespondencia entre os dois 
elemento·s extremos do problema, segundo o eneuncia1do supra trans-
1cr.ipto: a alimento, vest.uario e lw1bitação para o organismo nacional, 
fo'rneci·dos pelo trabalho operario. elle faz corresponder, a favo·r deslL) 
ultimo - alimento, vestuai'io e habitação, mediante uma parte suffi-
ciente do producfo do propri·o trabalho. . 

·Cumpre, entretanto, 1a1ssi-gnalar, cornpl·elando aquelle enunciad,) 
- ·por um lado, que não só de ca:sa, alimento e vestuario, neces'Si Li. 
o operario e, pm outro, que o trabalho deste não concorre apenas 
para satisfazer a:s me·ncionadas necessidades da vi.da social, e tambem 
para a formação e engrandecimento de fortunas priv&das, que garan--
tem a ·Satisf1a.ção., aliáJs, legitima, de prazeres e de outra:s necessi'd&des 
da vida, e, finalmente, pa.ar or eação da riqueza •e prosperidade publica~. 

Por essa fórma, bem ·encarada e entendida aquella equivalente 
correspondencia· entre os dofa elementos 1cl o en:unciiado, desfaz-se a 
appa:rente limitação, permanecendo integro ·e claro o principio da 
partici•pação, como justo processo de remuner<a.r o trabalho operaria. 

•Es.sa é a verdadeira intelligencia da lição do celebre economisLa 
c's·ws·s.ez, atr&vés de commentarios feitos a proposito clella em obras 
que foram a1pparecendo no diecurso do tempo, e sempre que agitaçõe~ 
e 1transformações sociaes puzeram em fóco o magno problema da re-
muneração devida av trabalho, de tal arte que aq,ueUe enunciado dfl 
Adam .Smith sobre a juisti11a da par ticipaçã.o do orper.ario nos bens o:.i 
bene.fi.cios protduz.idcis por seu trabalho, adquiriu o caracter e a vir--
tude de uma verda:de 'S·ecular. 

Na r ealidade, um seculo depüis e ele maneira mais explicita e 
adiantada, Leão XIII, na Encyclica Rermn Novanim, tratando da oon-
dição dos opemrios cons·agrou - em nome da eterna verdatde, de que 
o Summo Pontífice é orgão segunido a doutrina da FtgreJa Catholica 
- o mesmo princi·pio de p.arti'Cipação nos lucros ou beneficios, a.i 
lado de outros sobre a dignidaJde do trabalho e sobre a verd&deira 1si-
tuação do proletario: "L'equité demande, que l'Etat fasse en sor1,e 
que de touts les b.iens que les tm,_vailleui·s pi·ocurent à la société il 
leui• en i·evienne une parte convenable . .. " . 

faolado ess·e púncipio do corpo da Encyiclica nada peride em ela--
reza e vigor, pe['manecendo norn uma aHirmação positiva e ineq,ui-
voca. ·Estudado, porém, no conjuncto daquella obra rnemoravel. elle 
ma is ·s:e destaca ainda, pelo confronto com outros pr incipias ou re-
gras, cons·elhos ou suggestões . . iá sobre. os attributos e característicos 
que concorrem p.ara o verda,deiro conceifo •do salario, já sobre a du.: 
ração do trabalho, já sobre o direito e vantagens da ass'Ociação como 
fórf(la efficaz de . defesa dp prnletariado·, j á sobre medicl-as de hygiene, 
!lS1sistencia, rp1·evirdenci1a, etc. . 

L. Garriguet (.a,ip. e tom. cita.dos, pag. 206), resumindo o pen-
samento d1a Escola Catholica s·obre o salarifito, diz: "ISes préférences 
plus ou rnojns avouées 'Serient, au fo.nd, pour._le sys·tême d'a·ssociatirm. 



903 -

Elle voudra1t qu'on en revienne a tin .regime oorporatif absolutament 
distinct du regime ancien à un regime s'harmonis·ant avec les multi-
plus besoins écxmomiques de l'heure présent et se pliant a toutes les 
éxigence.s de Ia production irudu'Strielle moderne. Volontiers elle SOfü·· 
crirait aux paroles de 'Valdecik Rousseau: "On ne trouvera une solu,.:. 

• tion vacifique et progi·essive ele la queslion sociale qu'en amenant lcs 
tn1vailleitrs à demander la rémuneration de leitrs de moins en moins 
au loua(le de oitvrage et de plus en pltts à l'associations ''. · (Déposi.-
tions dévant la Commissions dres 44 només P'ar la Chambre eles Dapu-
tés, 1882-1884) ". 

Depois de indicar as recommendações da Escola Catholica, vi-
sando melhorar o regímen actual, conclue quanto ao salariato "Incon-
teistablement perfectible il s·e tranforrnerá insensiblement, peut-on 
presumer, et se completera graduelement, pM' un p7:its large participa-
tion aux benefices." · 

Finalmente, accentuando a substancial importancia d.a questão do . 
salario, da qual deipewde essencialmente a solução da que·stão social, 
<1ssim se manifesta o citado autor, reproduzindo o's votos da Elscola 
Gat'holica, por ·elle abraçada e deefndida com calor: "Loi·sque la dis-
tribution des bénéfices se faira d'une maniere rdonnant satisfaction 
av.x légitímes reiv.índications de ceux qui, à eles lettres âivers, on con-
tribué à les produire, ou ne connaitra plus l'antagowisme des classes, 
les rivalit~s du tmvail et du capital, les soulevements et les menaces 
du platetariat, les poussées révolutionares d'un quatríeme état, en 
un mot, ces luttes, ces crises, ces hostilités et ces heures qui inquüJ-
tent les moins pessimistes · et font redoiiter, pour un avénir prochain, 
les pei·tubations pi·oforvdes et les pires renversement." 

Devo consignar ainda uma vez que - para demonstrações de meu 
as·serto - recor.ri de preforencia á fracção moderada dos sociologos 
catholicos, que adoptou e desenvolveu o programma de Leão XIII, e 
deixei de Ia.ido a parte avariçaida, que de accôrdo com as chamadas 
Theies de Haid (conclusões de uma especie de congresso intimü, con·· 
stituido por sociülogos christãos, de nacionalidaides di.f.ferentes, ·e re-
unido no anno de 1·882, em Haid,· Bohemia, par.a estudo e sbluçllo' do3 
delicados problemas sociaes da questão operaria), ·combate .o systema 
de remuneração pelo salario, nega que as relações convencionaes entre 
patrões e o·perarios constituam locação, proclamand.o que: "L'asso-
ciaton est le seul régime i'l.aturel et équitable qui puisse regler les rap-
ports 'cVes pati·ons et eles ottvriers"; e que "la moi·ale chretienne exige 
que le contrat, entre patrons ct ouvrie1·s, jusqu'ici dépourvu de tout · 
appui jitridique, devienne un contrat de société dans le sens strict 
dit mot." 

Mesmo a fracção moderada, como se vê da citação ante·riorment'l 
feita, admitte o ·sy<>tema da remuneração •pe·lo salario, a que nos r efe-· 
rimos, como regímen de transicção, incontestavelmente perfectivel, e 
qiie p•oi· essie m·obivo, ti'.aflJ.sf orrnar-se-ha, 'corrzple.t.ando-<s.e gtla.dual-
mente, por· uma participação mais larga nos lucms ou beneficias. 

Para que .a demo.nstração, que estamos fazemfo, seja ma.is com--
pleta, r ec·orr.,erert1o·s ainda a uma outra corrente economica, que tam-
bem .repelle ·qualquer consorcio com o bolchevismo ou oommunismo -
a Lla e.sco la positivista. · · 

Elia não admitte, em principio, a p.artiáp.ação do pI'olet.a·rio nos 
Iuc-ros, 'por· entendei-a Ç;ontrarfa á necessidade 5ücial da concentração 
do capital. Essa opposição, entretainto, é meramente nominal , appa .. 
1·en~e, vois q:ue a mencionada escola ~conselhà um sysü~rna de remu-
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neracão equi;valente ao vota.Ido pela ,Commissão de Legislação f:locial, 
com resultados ·é beneficies identicos, dando-lhe, embora outra de-
nominação e ouLr'O'S fundamentos. 
. Tal escola, como se vê do brühante relato'rio - pa·recer elo Sr. 
João .Pernetf;a sobre o trabalho das mulheres e rYJ,enores, e dos funda·- • 
menbos com que - perante a Commissão - justificou seu voto con-
trario ad art. 3º do proje'Cto Augusto ide Lima, divide a remuneração . 
em duas partes, uma fixa e corres·pondente ás neces·sidades do opera .. 
r·io, oütra m0vel, a titulo de gratificação pa:-o-labore e p1·oporcional ao 
producto da activvdade de ca;dJa um. 

No systema remuneratorio qiUe acdoiptamo·s para o trabalho do;: 
empregados no comme,rcio, a gratificação pro-labm·e é representad:i. 
pela participação nos lucros, e o crif;erio para divisão destes é o for -

. necido pelo respectivo ·urldenado, que é a medida do es.forco ou acti·-
vid-ade do traJbalhadOir commercia'l, veriffoando--'Se por essa fórma que 
os dois systemas chegam aos meSffiOS re'sultados, beneficies e garantias 
sendo, entretanto, b ado,ptaid0 pela Commissão, de ma!s facil e mai~ 
segura applicacão pratica . 

·Para justificar, por,ém, provildencia votada pela Commissão de 
Legislação Social - a favor dos empregados no commerc10 não se 
faz mistér recorrer a autoridades estranhas, porque, em nossa ter.r·a. 
ná capital da Republica, em local a reunião da maior relevancia, um 
estadi&t>a: de incóntestaveis valor e autoridade, cujo espírito, senli-
mento e accão, não supportam a influencia do bolchevismo e doutr; -
nas semelhantes, vem ide cons·agral-a em termos inequivoeos, a!é1n 
de calorosos. 

Refiro-me ao Sr. p,residente Epitacio Pessoa, que, no discur.50 
proferido a ·15 de maio do corrente anno, quando em visita á Associa-
ção Commercial , perante os vultos mais repres·entativos das nossas 
classes conservadoras, disse: "A.nimae as instituições do ensino p·1·0-
fiss,ional: ass·ociaes um pouco nos vossos lnci·os aquelles que vos afu-
darem a ganhal-os, o que estimulai·á ___, po1· esse inte1·esse - o inte1·-
esse de bem sei-vir; encaminhae para o comrne'rcio intelligencias des-
confiadas de lá não conseguirem vantagens e garaintias suff'icienic~ ·" 

Consignado em projecto de lei, que o.rganiza o trabalho nacional ' ' 
participação nos luc:ros e <mtrais medidas favoraveis ao operariu, a 
Commi·ssão de Legislação Social ·está realizando obra conservadora. de 
·VeI?dadeira preservação social, porquanto nã.() é resistindo apaixonada e 
tenazmente. mas cedendo c·om intelligente oppü1rfa,nidade que se evi-
tam as subitas e radicaes pe·rturbações, que caracterizam as transfor-
mações revolucionarias. 

Canalizemos, pois, as grandes forca's e as incontestaveis energias 
das massas proletarla'8, fazendo a lei abrir um sulco largo e profundo 
aue .reoeha e conserve o direito novo, expressão vigorosa e condição 
essencial da vida em a nova ordem s·ocial. 

· A resi's.tencia áis reformas, necessarias no momento, nasce princi-
palmente da ignorancia acerca da realidade da situação 'do trabalho. 

Urge, pois, abr.ir os ouvidos e ois olhos dos a.ue não sabem. ou não 
querem ouvir e ver, esclare0endo e encami·nhando a opinião. Esse é Ll 
dever dos homens publicas, a missão que lhes cabe aetualmente e qu~ 
constitue . uma verdaideira obra de humanidade, digna da grande e gt?-
nerosa democracia que somos. . 

Presidente de um ·dos ramos do Pod·er Legislativo de um Estado, que 
co.nstitue ·verdadei<ra nacão, advogado de nota, e que assiste com s.efü 
wns:eHrb's .a -vurtiu~üs intef'esS"ei · ferro·-via.rids, €J,iI'ector de associaç'õe;; 
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religiosas, beneffoentes, artisticas e de ensino p1rofissional , lavrad-ir 
adiantado que ha muito vem praticando a parceri~ agrícola com gran-
des e reciprocas vantagens para os parceiros, cabe--te uma boa parte 
naq,uella missão. E esse é o motivo •de, em resposta á carta em qtrn 
IE•mbras os conceitO's de homens eminentes, submetter ao teu juizil 
recto e 'Seguro a presente defesa, cuja demasiada extensão foi recla-
mada pela natureza e magnitude do assumptQ. - José Lobo." (*) 

·CONFERENCIA SOBRE O TRABALHO NO COMM1ERCIO ( * *) 

Já vão decorridos muitos annos, que da cadeira ide philosophia 
do direito, por mim inaugurada na Faculdade de Minas Geraes, eu 
pro'Clamava a insuffici encia ela ordem juri1dica· exi'stente para a satis-
fação elas necessidaicles ·sociaes, creadas pela evolução. Ahi, procurav1.1 
demonstrar o conflicto proxi mo dessas necessidades com as formulas 
ào direito po•sitivo, reflectindo a clesharmonia entre o conceito scieu--
tifico ela sociedade müder.na e o velho apparelho das instituições, se-
gundo a mentalidade elas civilizações j.á clesapparecidas cio planeta . 
Pa~a to:·na.r mais sensível essa desharmonia, bastava citaT a conce-
pção antiga do mundo e do homem, traduzida no·s erros geocentrico e 
anthropoc·entrico e todos os seus icterivados. 

Parece incrível que a sociedade moderna, dominada por outro 
espirita nas sciencias, nas industrias, no conceito ge'r-al dais cousas, se.ja 
ainda regida no direito p·ositivo pelos prer,eitos dos antigos romano . .;. 
reflect-idos nas Ordenações do Reino, modificados apenas, não ern 
pontos essenciaes, pelo nosso Godigo Civil vigente. 

Tomarei, como exemplo, e este vem a proposito, a locação de Sei'-
viços, expressão que tambem consagra o vosso Codigo Commercial. 

- Mas . . que significa, senhores. na litteralidade do Lexico, locaçã.c• 
de serviços? Aluguel de actividade, venda de trabalho a outrem, mü-
diante · um salario. Os romanos tinham razão ele assim considerar o 
trabalho dos homens livres, porque entre ell8's havia o trabalho es·-
0ravo, que era obrigaforio e gratuito. mra uma distincção que esta\'a 
ele accôrclo com a organização social e juridica daq.uelle povo, e qu e 
marcou, apçizar de tudo, um gráo mais elevado elo seu desenvolvimenta. 

Conquistadores, tinham, a principio, os romanos o direito de vida 
e de morte sobre os vencidos . Preso, ficava o inimigo (ho·stis) em 
poder do vencedor (captivus), que podia ser morto ou conservado 
(servus), mediante a prestação de serviços. 

Estes eram gratuitos e correspondiam a um acto de generosi1daclc 
düs senhores (domini), em troca da vida que conservavam ao "hor;-
pede", antigo "hostis". Havia tambem os patrões e os clientes, aquel-
les do patriciado, estes da pleb e, que, quanto á funcção do trabalho, 
só se distinguem 1do's escravos em que o seu trabalhü era remuneradü 
e o deste·s gratuito . 

.'.\'fas eram sempre '"se.rv iços'', derivação ethymologica de "servm" 
ou sejam domesticas ou da gléba, criados ou colunos. 

(*) Tramscri'Pto nos Annaes a requerim.,nto elo Deputa do Maurlcio de 
Lacerda . 

(**) R~aliza cl a na União dos Empregados elo Commercio pelo Deputado 
A u~ust.o de J;,lma, membro da Com1nissão parlamentar de IA!gislaçãd •Social, em 
Julho de 1920. 
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As revoluçõe'S políticas, derribando as tyrannias, como estas ha-
viam derriba:do o feudalismo, não conseguiram c'Om a proclama<.1a 
fórmula da igualdivde humana, nivelar as condições de desgualàa-
des sociae:s . 

Os direitos indiviiduaes, com todos os seus exaggeros da liberdade, 
da personalidade e ida propr iedade, deixaram á margem o mais impor--
tante problema dos deve·res e da organização moral da sociedade, cuja 
organização civil permaneceu a mesma dos antigns regimens. Quem 
fez o Codigo Civil Francez não foi a França republicana de Danton, 
rr.as o despotismo de Napoleão, q,ue só transigiu co'm os princípios da 
n evolução Franceza, pa:ra se manter illimitadamente individualista, no 
egoísmo dos direitos do homem, não da . h umanidade em seu com--
posl.o organico. 

Esta concepção anachronica mantém na ordem jurídica da socie--
da1de, irrstitutos a que não podiam corresponder a'S exigencias da SCl -
eiedade moderna, que pedia uma remodelação, de accôrdo com as 
idéas phila:ntropicas já victoriosas. 

O trabalho não é mais um serviço, não é uma funcção servil; mas 
uma fun cção social, tão nobre como a do capital. 

A sociedade não é um simples aggregaido de unidades ligadas 
por juxtaposição, mas um todo organico, cujo•s elementos se ligam, 
numa synergia commum, po1: laços de indestructivel splidariedade. 
Como não ha no organismo individual differença entre funcções no--
bres e fun'cções vi'S, que todas são nos orgãos vitaes neces•sarias á vilda, 
tambem não ha na sociedade, .organismo superior, não menos indivi-
s~vel que o individual, desigualda:de ou hiera·rchia de classeos, no sen-
tido de que umas sejam mais necessaria:s que outras. To1das formam 
o conjunto' economioo, que uma vez elevado á consciencia moral e po-
litica de um povo, fórma o Estado na sua concepção mais elevada . 

Estas idéas não são novas na theoria, mais ainda não conseguírJJ,rn 
romper a muralha dos prnconceiotos estr·atificados nas legislações exis-
tentes. Pela resistencia a ellas é que tem surgido o antagonismo entr8 
o trabalho e o capital, entre 'º o·pe·rariado e o patronato, tão · lamenta-
velmente seguido de exp'1osões na reivindicação de diireitos aos deveres, 
que até hoJe não puderam ser .praticamente definido·s. · 

Tenho ouvido dizer que a questão social só existe no velho mundo. 
senido desconhecida no nosso paiz. E' um erro tal affirmação, como .iá 
vol--o demonstrou o meu brilhante collega Maurício de Lacerda. Com:) 
problema humano, a questão social é mundial, e ella mais não signi--
fica que a necessidade de confol'mar a ordem jurídica na ordem sacia:., 
da qual era divorciada. A religião, pela voz de Leão XIII, já offere-
eeu valiosos subsidias para es·sa conciliação; ma·s os interesses tem-
poraes de que é feita a ordem economica, protegidos pelas leis, têm 
formado até hoj e a barreira intransiponivel entre estas dua-s partes do 
mesmo todo, que se solicitam, attr.ahidas pela mesma unidade funda-· 
mental da vida social . A philoso.phia e a moral, por sua vez, pairam 
nos domínios da utopia, e nem a convicÇão scientifica, nem a per-
suasão mora l pudera~; até o presente, ir al·ém dos esforços religioso~, 
baseados na caridade christã. 

Restam as tentativas que se po1dem propôr, para uma solução ju-
riclica ou economica. 

Se o p-roblema consiste em reconciliar o 
porque um e outro são funcções do mesmo 
crear entre estas duas funcções laços de 
1i dariedacle . 

capital com o trabalho.' 
organismo, a solução ó . 
inte·rdependencia e so:. 
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O Capital alimenta o Trabalho; o Trabalho multiplica a 'activida-
de do Ca·pital. 

E.sle é o enunciado economico, traduzindo uma lei por todos re-
conhecida. A soluç.ão economica será, como é bem claro, fazeT o Tra-
balho particip·e c1o Capital, segundo o "valor" da actividade com que 
tiver concorrido cada o·rgão do 'rrabalho. O re11dimento só é urna fun-
cção do Capital porque o Trabalho a P'rovoca e mantém. 

O salario, taxa fixa, nunca prenderia o Trabalho ao Capital. O 
diV'idendo, taxa proiporciO'Ilal, estimula o esforço e valoriza a funcção. 
A formula dessa iprop-orção é que não será facil de encontrar; mas 
nem por isso, deve deixa·r de ser procuraidia. 

A solução juridica, coincidindo com a eco'nomia, auxi liará esta, de-
finindo a proporção de accôrdo com os principias da justiça e o res .. 
peito á proipriedaide, rep·re'senta:da pelo Capital que poT sua vez é um 
expoente ele e·sforços ·aocmmul·ados pelo Tf.abalho. 

Se o .op•erario fabri1, o empregado do commercio, ti ver a certez:i 
de que, zelando e desenvo lvendo o Capital, vai participar do seu rer: -
dimento, será o seu guarda mais fie l e o seu servi1dor mais activu. 
Trata-se do seu proprio interess·e. 

A corpomção industrial, fabr ica, usina, ou e'Stabelecimento corn-
mercial, tornar·-Se-ha como uma mesma familia, uni.ficada no·s mes-
IJ?.OS clcsignios ela pro·speri•dade commum. Nenhuma lei seria necessa-
na pa·ra esta solução, que poria . termo aos conflictos chamados ·1e 
classe, s·e assim o houvessem cornprehendiido os industriaes e os ca -
pital'istas, o's quaes, dentro elo regimen constr.actual, em que é - lei a 
vontade das partes, teriam assim promovido, com a propria melhoria 
elos seus cap itaes, a · tranquilidade e . o ben.eficio, dos agente·s do 
trabalho. 

Assim, infelizmente não é; porque, com . o esp iri to imbui do nurrn 
or:dem de coisas, já de ha muito sem razão de ser, entendem, erronea-
mente, augmentar os lucros unilateralmente, esgotando, abé extinguir, 
mediante remuneração fixa, a c·apacidade e as energias do trabalho. 

Dahi as horas de trabalho só limitadas pela vontade do patrão, 
que na ausencia de contracto, e baseado na lei da locação de serviços. 
reduzia os operarias á verdadeira condição dos antigos escravos, ~ó 
cum a differença da r emuneração mesqui·nha do seu esforço. 

Não' preciso relembrar-vos o que vos é muito conhecido, os pre-· 
juizos incalculavei'S que de e.tal regímen advinham para ·a sociedad1', 
desfalcada de uni numero consideravel de unidades, que se inutiliza-
vam, com a perda da s·aude i:i até da vida. 

O Eistaido, que é a sociedade po.Jiticamente o·rganizada, não podia 
ser indifforente a este estado de cousas, que crescendo de intensidada 
poderia pô.r em risw a sua propria segurança. Defernd·endo o trabalho 
e protegendo os seus agentes, o Estado 1defende a sua pTopria riqueza 
e exerce a sua acção tutelar mais elevada. Se a legi·slação existente 
é um embaraço, que se reforme e entre em accôrdo com as icléas e .:;;; 
sentim entos modernos. Eis o que está procurando fazer a Commissã.o 
de Legislação !SoC'ial .da Gamara, conforme o que já tivestes ,occa·sião 
de ouvir do seu cliogno presidente, o operoso e brühante Deputado J osé 
Lobo, em discurso aqui mesmo p.ro.feri,do . 

. Eis o que na medida das minhas exiguas força·s, procurei -tambem 
realizar na parte que me foi distribuicla e q,ue diz r espeita aos. vossos 
sagrados direitos, de aocôndo com a exposiç:ão que, juntamente com 
a Associação do.s Empregado•s. do Comrr,ercio de S. Pauro, dirigistes á 
commissã.o. de que faç:o pa•rtJe. 
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De como procurei interipretar os vossos desejos, que não podem 
deixar ide traduzir a a'Spiração de todos os vossos coll egas do Brasil, 
dou conta no parecer que formu'1 ei, justificando o ante-projecto, em 
que vêm articulados, salvo pequenas modificações, os vossos justos 
reclamo·s. 

Eis o que eu disse nesse par ec'8r: 

"Na distribuição dais theses que deverr. formar a· esboço de um 
Codigo do Traibalho, confia1clo á Commissão de Legislação Social, coube 
ao minimo dos seus membros a importante questã-o do tnbalho com-
mercial e rural. . 

Sem ins<istir nas dificulcla·des <la ·emp Deza, para logo entrar no 
assumpto, occorre-me desde j á affirmar a convicção que ha muit0 
tempo ar:lq\11ri de 'que não ha :cl istincçõfl's ess·enciaes, nem linhas divi -
;:;orias rlc classes na g~rande massa que realiza, no organismo social. a 
fundação designada em Econiomia ·Politica pelo·nome d8' Trabalho. P·c:· 
mais variado que este seja em qualquer esphera de actividade, est:i 
sujeito ás mesmas leis fuJJtdamentaes, derivadas da natureza humana . 
Os emp-regados elo comrnercio, como os trabalhadores ruraes, fazem 
parte desses mesmo corpo a que pertencem os oper.arios das usina<; 
i ndustria·es . .Salvo particulari.clades accidentaes, que não modificam a 
natureza economica das funcções, tanto uns como outros se devem 
suboridinar ás normas da mesma lei reguladora da sua actividade. 

Esta commi·ssão, nos trabalhos que já tem realizade>, ·d.a accôrrb 
com a'S idéas . adaptadas, como pac ificas. nos congressos operarias e 
principalmente obedecendo ao influxo liberal do sentimento ela ver-
cladeira igualidade humana, .iá tem assentado as bases fundamentaes 
da reg·ulamentação .do trabalho . 

. Foi a·ssim que se estabeleceu o maximo elas horas .de trabalho , .1 
descanso h ebdomaclario. a.s restricçõ~s quanto a0 sexo e á idade. a 
i::ara.ntia contra os accidentes e outros meios ide protect;ão ao operarL). 
Pouco mais ped em o.s empregados do commercio do .Brasil, que, em 
fundamentadas representações se dirigiram a esta commi·ssão, de-
rr;onstrando a insufficiencia do .Codi ,Q,"o 1Commernial, quanto H:s garan-
tias conc~diclas a flssa classe trabalha.dora na locação do respectivr• 
servir,o. garantias que ainda ·irrsufficientes têm sido leltra morfa. 

O co.à·igo co·mme·rcial, .q,ue act.ualm ente passa por uma reforma 
na outra Casa do Congresso, terá de reeeber a~ modificações acame·· 
lb adas pela actual ordem de cousas e. pél!ra estas modificações, bem 
como para as que 'Se impõem ao instituto civil, a1~chaicamente clen•)-
rrünado - locação ;de serviço, resto de semi-·servidão do romanism0, 
,iá tem es ta commissão traçado o caminho e instituid o as b3.ses pai·a 
offerecer ao debate legislativo . 

Entretanto, o que pedem os err.pregados do commercio é, em 
parte apenas D de'Senvolvimento e ampl iação de favores e garantias, 
que já se ac·havam promettidas na jurisprudencia brnsileira de 
mais 60 annos atrás . . em interpretação dos arts. 7'4, 79, 80 e 81. 
d0 Codigo Commercial. • . 

Como exemplo póde citar-se a di·sposicão do art. 7 4, que obr igft 
os patrões ou pre'.J.)onente'S a fornecer aos feitores, guarda-livros, cai-
xeiros ou. quaesq.uer prepostos de casas de commercio uma nomeaçã.ri 
por escripto, que farão inscrever na Junta Commerciál, o que consti-
tu e um titulo d.e garantia, de direito . E em que consi,stia esse dir.eito '? 
Responde o A~sen.tb VII, de 6 de Ju.Iho 'de 1854, do Tribunal de Com-
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meicio da Côrte: "1 º, ao salario durante tres me:tes, ÍlO caso do 'pre-
p,osto, por accidentes imprevistos e inculpaveis, impossibilitar-se tle 
desempenhar o emprego; á indemnização por algum damno extrao.r-
cf inario que vi·er ao prepüsto no serviço do preponente; ao salario de 
um ·mez, no caso de ser o preposto despedido, por falta de ajuste 
quanto ao prazo." 

Como so vê, era pouco: mas era alguma cousa já, e nem assim 
se cumpriu, como lettra morta era tambem, em grande parte, a lo- · 
cação civil dt\ serviços, que na pratica só ao patrão offerecía garan-
tias contra o serviçal homem, rr.ulher e menor, sem o mai s ligeiro 
titulo de garantia escripto em seu favor contra o patrão arbi trar1::> 
ou caprichoso. . 

Mas, na. esca:s,sa legislação, no que diz respeito ás condições phy-
sicas e moraes dos empregados do commercio, ao 1dispendio da sua 
energia, á previdencia economica, nada existia, siquer em esboço, e a 
triste verdade é que, sob o pretexto ·de disciplina e de educação ni-. 
trabalho, eram os empregado.s 1cl o commercio sujeitos, ás vezes a um 
regimen mais duro e ríspido do ,que, em geral, os empregados de con-
dição mais humilde dos estabelecimentos ruraes. Se, em regra, urn 
aGcesso vantajoso vinha recompensar uma s·érie de sacrificios da sua 
activida1de, muitos succumbiam no caminho, exhaustos de fadiga." .· 
precocemente invaHdos pelo excess10 de trabal'ho, e não poucos despe-
didos arbitrariamente, depois de longos annos de serviço, reduzi.dos á 
extrema pobreza. 

Não ir.e demorarei em 1clemonstrar os males incalculaveis que á · 
sociedade pro'duzia semelhante regimen que sacrificava grande parte 
de sua juventude mais válida, mais promissora de fecunda act1v1dade, 
á ambição 1devoradora el a classe patronal , na avidez de lucros que sa .. 
Iliam meno'S do capital e da.s combinações mercantis do que ela activi-
dacle exhaustiva q.ue reclamava dos prepostos . 

A Conferencil). ele VersaHrns não chegou, como não podia chega!', 
por sua natureza e fins politicos, a estabelecer · normas especificada' 
em que se traduzisse a aispiração de todos os paizes para a protecção 
do trabalho. Mas, em fórmu las geraes, exprimiu as reg1'as applicaveis 
a . toidos os paizes, tendo em vista que, apezar das d ifferenças de raça, 
aa. situação geographica de cada povo, da incideucia de factores mul-
tiplo.s e diversos, a humanidade é a mesma, identicas a sua estructura 
analomica e as funcções physiologicas, como, consequentemente, a s11a 
capacidade e 1 imitação ide energias. 

Mas a cornpelencia daquelle ·Congres·so univer.sal não podia ir alé:n 
daquellas normas geraes, devendo ficar a cada paiz, dentro dos poderes 
de sua .soberania, prescrever outras particulaI"i1cl'ades ás suas condições 
especiaes ele organização p·olitica e industrial. Nem, por igual, foi além 
a recente ·Conferencia reunida . em Washington, a qual ratificando Ds 
mesrr.os princ·ipios .d.a de Versalhes, se limitou á generalidade, que de1--
xamm sein so lução numerosos problemas .relativos á protecção do tra-
balho, principalmente do commercio e rur.al. 

ANTE-PROJEOTO 

Art. 1.° Con~i1deram--se casa'S de commercio, para os e.ffeitos ·dest.a 
lei, além dos estabelecimentos a~sim propriamente chamados, os cafés. 
restaurantes, casas de pas'tos, confeitarias, off'icinas ·e "ateliers" de 
eo.sturas e modas, salões de cabelleireiros, emprezas editoras e typ.o·-
graphias, escriptorios e agencias de jornaes. e todos·, os outros fran-
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qiue&dos ao publico, tend.o ao .seu ·servivo auxiliares, prepostos ou em-
pregados ide qualquer natureza. 

Art. 2.0 Os emp.r.egado·s ao se·rvivo de urna ca:sa de commercio 
receberão do .res.pectivo proiprieta,rio, como' titulo de sua adrüssão, um 
escripto .por este assignado, do qual fiquem constando a natureza ·e o 
tempo de serviço a prestar e a remuneravão ajustada. 

§ Lº Esse escrip to !Será registra.ido na Junta Oommercial, onde a 
houver, ou ·no registro dos cartorios de paz, em falta ·daquella re-
partição. 

§ 2.º Al.ém deste escripfo fornecerão tambem os proprietarios aos 
seus ernpreg.ado.s uma caderneta, de que constem os seus caracteris-tiocas 
de identidade pessüal e os assentamentos da sua carreira commercial. 

Art. 3.º Incumbe .a1os poder·es municip.aes die cada circumscripção 
da .Republica regularizar o 1ho.rario para abertura e f.echamento das 
casas de commercio, tendo em vista a limitação das horas de trabalho, 
estabelecida por esta lei. 

Art. 4. 0 Ao empregado que sem juista causa fôr despedido, será 
garantido' o àireito de indemnização por t amtO's mezies ido re·spectivo 
ordenado, quanto.s ·sej:arn os annos de serviço prestado no estabeleci-
IY.en to, sendo a fracção ·de um anno c.onLada como um anno· complet0 . 

. ArL. 5.º O maxirno tempo de trabalho dos empregados do com-
mercio será de 8 1horas dia·rias ou 48 por ·semana, salvo em caso dé 
urgencia, 1em que o trrubalho poderá ser prorogado, rnediantti gratifi-
cação extraordinaria por •hora accrescida, na propo.rção de 20 o/o do 
ordenado de um dia de trnbalho. · 

Art. ,5,0 E' pro-hibido no commercio trabalho noctu.rno ás mulhe-
re·s e aos menores de 14 arinos, sendo excluídos de :qualquer trabalho, 
ainda que ;diurno, os menores de 9 annos. 

Art. 7 .0 O negociante .fie.ará obri·gado, no caso de .accidente, a 
prestar a:ssistencia medica e pharmac·eutica ao empregwdo, cujo logar 
lhe será mantido até .tres rr.ezes. A invalidez, em co'nsequencia do acci-
dente, .será attendida na fórma já regula;da para .os accidentes do tra~ 
balho em geral. 

Art. 8.º Os empregados das sociedades anonymas e corn.parrhias li-
mitadas terão direito á p·ercepção annual ide uma porcentagem .sobre o 
lucro •bruto das mesmas, pr.op.orciona:J. :aos vencimentos de cada em-
pregado. 

. Art. 9.º 1Em caso de ·fallencia seTão o,s empregados .inscriptos entre 
os credo.re·s privilegia.dos, com direito a tantos mezes de ·or1dena:do 
quantos •os annos de serviço prestado no estabelecimento. 

Art. 10. Além das penas comminadas na legislação coni:mum aos 
empregados, pela malversação, dólo, culpa ou negligencia, ser--lhe-ha 
exigível a indemnizavão: 1º, .q,ua·ndo se despedir.em sem participar á 
casa com 30 dias, pelo menos, de .antecedeDJcia, se tiverem mais ele um 
armo de serviço e ,15 dia1s paT.a menor espayo de tempo; 2°, quando no 
exerci.cio d.e_ suas _funcções •exercerem outras, em casas differentes, 
trazen;do prejuizo á em qué fôr emprega·do; 3º, qua:ndo revelarem a·~
sumptos reservados do ·estabelecimento . 

Art. 11 . Aos empregados do .commercio, que forem C'l1arnados ao 
serviço militar ser·ão garantidos os r espectivos lugares, percebendo o 
ordenado eorrespondente ao tempo da inc.orporação. 

Art. ·12. 1São ·feriados, no commercio, o·s 1d'ias 1 de Janeirú, 7 de 
Setembro e 15 de Noverriibro e .os de eleições nos municípios em quP 
esfas se r ealizarem. ·Cada empregado terá direito •a gozar 15 dias de 
férias em cada anno. 
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Art. 13. O Departamento do Trabalho velará, por .intermedio >ciüs 
seus agentes, pela fiel obse·rvanc"ia destas di&posições". 

Não vos direi que seja uma obra perfeita, mas um .simples ensaio, 
para :servir de base aos estudos da commissão. 

O art. 1° encerra mater·ia nova: a definição, para os effeitos da 
lei, dos estabeleciméntos suj ei~os ao :rngimen por ella instituído. Era 
uma med ida de justiça, sem a qual ficariam fóra da lei innumeros em-
prega·dos até aqui nãQ equiparado'S aos do cornmercio, embora onerados 
das mesmas nec8!s·sidades, e muitos destes em peores condições. Con--
venho em que, apezar de toda a boa vontade, a enumeração foi im--
perfeita, ;devendo ser incluídos no proj e'Cto outros estabelecimentos que 
têm .a 'S'eu cargo pessoal contractado e que a com.missão já attendeu . . 

Ha uma outra laiClllna no projecto, e esta .seria uma contradicção 
flag.rante com o principio por mim mesmo estabelecido, de fazer o 
t.rabalho participante nos lucms do cap'ital. 

Se, para mim, a solução economica <lo problema social consiste em 
solidarizar as funcções do Capital e do Traibalho, é claro que não possu 
deixar de reconhecer o :d ireito aos empregados do oommercio, de re-
ceber uma taxa do dividendo das rendas. 

Essa taxa poderá ser a lembrada no "Memorial'', i.st.o é, a de 1 O o/o. 
que até aqui ·é geralmente de praxe ser attribu.i1da a "lucros suspensos". 
mas que sempre se addi'Ciona aos .9.Q o/o desfructados pelos pro--
prietario's. 

A lei estabelecerá os meios efficazes de fiscal'ização, de modo a 
não ser burlado este preceito, que, coherente, com os princípios que já 
expendi, não proteger·á sómente .os empregados do commercio, mas a 
to1d os os operarias, qualquer que seja a natureza do trabalho. 

Demonstraste·s com a autori·dade de m·edico~ e hyigienistas quaes 
devém ser os limites da actividade e:x;igiveis na vossa profissão e pe-
distes 8 horas de trabal.h>o por dia ou 48 po.r semana. 

A commi.s.são já •havia consi·demdo .este importante .objecto pres-
crevendo e·ste maximo de ·tempo para toda a especie de trnbalho. 

Quanto ás medidas r·elativas á prev.idencia economica, o assum-
pto será logo examinado na these confiada á brHhante competencia do 
Deputado Nicanor ido Nascimento. 

Tenho a satisfação de annunciar,-vos a confiança perfeita que os 
meus collegas de comml.sisã:o depositam no re'Sultado que todos deseja-
mos, e qu.e não duv.idamos será ·abraçaido pelas classes conservadoras 
do Brasil, como nós outros interessaid.o,s na solução deste problema da 
nova éra, que se inaugurou no Congrei;so de V·ersalhes. Como as de-
mais industrias, o c.ommercio v·erá corr. tranquihdade inco.rporar-s·e o 
trabalho ás funcçõ.es nobres da sociedade, integ.rada definitivamenLe 
com o proletariado, que ;deixara de iser uma classe para tornar-se parte 
integrante de um todo que é o Estado. Em paiz nenhum do muncto 
está mais proximo de realidade este ideal •humano do .que no B.ras il, 
onde a partilha ;de uma natureza opulenta de thesouros inesgotavei..~ 
se offerece com igualdade a todos na proporçãio do trabal'ho de . cada 
um: onde as pos·ições elevadas da legislatura, do governo e da justiça 
offereeem accesso ao e&forço e ao merito, s·em ;distincção de clas1Se::, 
de nascimento ou de fortuna, e o·nde o problema social; como Q du 
Independenci.a, o da abohç·ão e o da Republica, se ha de resolver com o 
applauso unanime da Nação. 

E vós, que tendes SÍ'do nesta Capital os batedoI'las 'glori-osos desta 
c!'uzada, animados oom o apo'io de vossos companheiros de todo o Bra-
sil, que vos têm acompanhado no respeito á lei, na moàer:;ição com gu.3 
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!e·ndes reiv·ind~c'a:.dó ·©s vos·sós inte.re.sses e na •confiança, que ;de'positaes 
nos pod eres publicas, de quem dep ende o exito pacifico elas vossas jm-
{as pretençõ'es, vó<s sereis, senhor.es, como· os que melhor o forem, º" 
fundadores da cida;de do futuro, Acr·opole, onde o capital e o trabalho 
t.mi i:los, fundirão el e mão commum o brn11z-e da gra·ncleza do Brasil, na 
·união indisso.Juvel elos s•eus filhos e de todos os peregrinos das patrias 
amigas qu e, nobilita:ndo o trabal'ho, vierem pa.rticipar dos nossos 
destinos . 

E · na parte ma is eminente dessa Acropole se ha el e erguer a nova 
Civ ili7,ação, como a l~all as 1Atilenéa da cidade grega, e no marmore d<.> 
seu pedestal pOiclerá ser insculpiclo, como legcncla, esse mesmo Jemnrn 
de 0 uniãn , que constilnc a vossa força. 

CON1FE:RENCIA DE WASHINGTON 

O QUE AiLiLI SE DELIBEROU - IMPREJSSõES •DA fJfüROP A E DOS 
E'STAiDOS UNIJ)OIS - O iDEtPU~rADO MELLO FRAiNCO FALLA AO 
"JORNAL DO BRASIL" 

Pelo "Vasari ", acaba de regeessar dos Estados Uni.do.s, onde reprL~ -· 
sen.tou o .Governo brasileiro na Conferen0ia Trabalhi sta de Washin-
gton, o Deputado mineiro Afranio de Mell o Franc•o. ex-·l:VIini stro da 
Viação. O seu desembarque r ealiz.o.u-se bonLem, pela manhã, ás pri-
meiras horas . · 

As resoluções daquella Conferenc·ia, que muito nos interessam, 
ai n:da não são conhecidas .a.q.ui, em detalhes, correrudo a respeito infor:.. 
mações vagas· e imprecisas. Pouco se sabia até ago·r~ ela nossa atti-tuàe 
naquell a assemb-léa internacional. Uma entrevista longa e minuciüaa, 
com .o Sr. l\foll o Franco, sobre o assumpto, era ele summa imp•ortancia . 
Mas se apresentava isto uma obra· impos·sivel. As v.iagens; mal se cle~
embarca, nunca favoI'lecem as palestras, e convidam sómente ao 
repouso. 

l\fas O Sr. Mello Fran00 podia dizer- nos alg·umas palavras, em li-· 
·geira conversa. E tanto bastava. Ao receber-nos ·em sua resiclencia, á 
·tarde, S. Ex. não poucle furta·r--se ele troçar em breve ironia a 
nossa anc ia.. , 

- ,como que1' que fa ll e antes mesmo de entender-me com o Chefe 
·cio Estado, que me confiou a missão; se ainda não entreguei a iS. E..x. 
o meu relataria? 

Rimo-nos c.om aq,uella escusa, mas cl:)eios ele confiança de obter al-
gumas info rmaçõe'S . . 

-- Só queremos uma breve impressão. O que alli ficou assentad:J, 
e se de·bireuo cfficientemen te sobre a organização in ternacional d0 
trabalho. 

- O Cong1~sso de Was,lüngton chegou ao termo com um ponderado 
espkito ele tol erancia, sendo de observar que, em conjunto, foi a sua 
·obra elaborada sem excessos, dictada pela noção da medida e do 
equilibrio. 

Em s'eguicla, manuseando o relatorio que escrevera a bordo d.o 
.. "Vasari ", .passou S. lEx. a dar, em rapidos traços, uma noção precüia 
1 do qúe foi o trab alho. da -Conferencia de W w11·hingtou. · 
- . - O primeiro a,s.sumpfJo da ordem do dia ela Conferencia foi o 
'projectà .de convenção tendente a limitar em oito horas por dia e 1S 
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por· semana, · o trabalho nos e'Stabelecímentos industríaes. Taes esta-
belecimentos são definidos no projecto. Ainda ahi ficou estatuiqo que 
as , prescripçõe·s· relativas aos transi:iortes por nav·egação livre ou poi' 
navegação interna, deverão S·er f.ixado'S per uma c.onf.erencia . especial. 
Para o trabalho masculino o limite da'S oito horas fi.cou restr.iuto só-· 
mente ao trabalho industrial, exduindo_-·se os traibalhos commerciaes 
e agrícolas de'S•se regimen. Quanto ao dais mulheres, a .conf.erencia le-
vou em linha. de co_nta a circumstancfa de serem as ope·rarias dos e:::-
taheleciment•os commerciaes mais numerosas do que as empregadas 
nas industrias, e dafri aipp1icar tambem as oito hoi:ras álquellas. Aind!l 
nessa propria convenção, foram .esta·belecidas outras Festricções, tendo-
se em v.i.sta a ~ituação economica actua.r dos centros proiductores, Ja 
modo a acautelar a · producção, evifando-l•he a diminuição sob todo.s os 
seus aspectos. Foram ainda adopta.das restricções outras, por certv:i 
paizes .em que a'S condições de clima e o desenvolvimento incompleto 
da respectiva orga.niz.ação industrfal, são differentes ·dM existentes no~ 
paiz·es adentados da Europa. A delegação do Brasil , quanto a es>e 
ponto, es•tev.e de a<lcôrdo· com o Ministro do Tra·balho da Inglaterra. 
quando este ,observava que o Tratado de Paz, de .que fomO's signafarios, 
proclamou a justiça d·as o:ito horais de trabalho para os operarioo d•1s 
estabelecimentos industrfaes. 

- O t.rabalho das mulheres? . 
- Sim. Vamos l·á. Além desse projecto de convenção, a Conferen-

cia votou' um outro, relativo ao "c•hômage" - problema que nãio .in-
tereR'Sa, por emquanto, ao Brasil. Ainda houve uma indicação se 1'•3-
commendanido que cada Esfa.çlo RS•Segure, sob a base de reciprocidade, 
o beneficio :das !e.is de protecção operaria, aos tra·balhadores .extran-
geiros ocCUIJados em seu ter·ritorio. Vofou--se mai'S um p.rojecto de 
convenção relativo a·o emprego das mulheres op.erarias, antes e depois 
cio part·o, inclusive a que.stão da indemnização de maternidade. Quanto a Jsto, foi adaptado o limite de seis semanas para a interdicção di) 
tra·bal·ho ás mul!Je,res, sendo-l·hes reconhecido o diTeito a uma indem-
nização' suHiciente para a respectiva manutenção e a do·s filhos, e ga-
ranüclas mRis as boa;s condições de hygiene. O trabaJ.ho noctumo foi 
vedado ás mul·heres, qualquer que seja a idade, salva:s as restricções 
estabelecidas no texto ·da Conferencia. Ainda votou esta ma]s tres pro-· 
jec,los de convenção .. Um, r.eJativo a.o emp.rego de mul'here.s e criança'J 
em ·serviço'S insalubres. e um outro assegurando a hygiene das usinaR e 
atel1'.e1·s. questões es tas j•á examinadas pela Conferencia de Berna 
díl 1913. 

Ooncluiildo esta su:ccin ta e clara. exposição, . o·bservou o 'Sr. 
líello Franco: 

~Estes feiram os· pontos capitaes do programma precendentemento 
organiza;cl o rto T<t'ata<lo de Paz, 'Sendo forç,os.o reconhecer, como .iá frisei 
cm começo, que a Conferencia de 'Vashington agiu com prudencia e 
sem exagge•ro~. o que se cons·eguiu graças a.os es·pkito de conciliaçã'.> 
mani fostado por todos, inclusive os numerosos representantes das clas--
l:rns operarias el e íjnasi todos os paizes do mundo. 

ü illustre del·el!'ado do no'Sso Governo naquella Con.fm·encia chegou 
11 WaR'hington no que se p6d.e chamar o momento psychologico. Che- · 
gou no momento das votações, e teve opportunidade de pronuncia r t.res "· 
discursos perante a RSSGmbléa Dripois de v.otadas todas as COMlusões, 
e .Sr. ~Iello Franco, em uma bem fundamentruda 'declaração de 'VOtl), 
procurou accentuar o ponto de vista do no·sso 'Gov·ei·no na aiweciação 
dos importantes problemas, qup, foram. all i discutidos .. · 



. C'nw;0f q,uandOJ .d:a~ · uJM~as "re~tJiõ.es: da;di~ommj!ss!ia <il,-e L~gtslin4tt,, 
8gcJi:aJ <.1iJ!ai ,~}aPa:,1 se dlirv;uJiga.s;&e q11J1ief; Q <,P,l,)esji(ile~J.» 1 às:is:~a. ~. Jio:~é, , !L\0)>.füL 
pedi);ai, p1JW . teleg:Pa@;J11,a11 a~i •co~el!lis,iief!; : ·e e.s.t'll'f!.' nã..Q.,, 1be" Cifilega:i:am â~ , 
mã.0s1· ·p~@cu,rá,i1iJ1os e&<>l~ne~er· ,,r,)< c@sio,. <O Sr. l~vh~llo, FranJ)o. a'ssieg,1:n·qi,t"', 
nos , q•'lJlie·, i;iien1/.UtJI) •1 t~le.gJ(QP'lijiJl c Fe~!l)be.gai ~·Jil~l'!Set' sel!Jti.id.@;. 

0,!!1. Es,ta:<;llJ&dfüiúdfrsJ n:&,o Tilil·~ll;l'l.l/Jl'):J p:ai;te; i:t~ r CqnforenJ:t,ia; Ql)d!J I u 
lingua:s ·6Íi$U}iae& to-r,am1.0: faanQe~ ·e o ingl.e~) 

·L'ugo 8!p.\• Segµti•da ~0i\ a. :.p,l!J-estiua1, deSiV,IÍfll;d.á:J p;a11a • fllf5) iJnIH'.eSSQ~BJ f!l.~h 
veliho Jl.ll!hl):d:Ot, como) l{i!J(ils 1.l)l'stad.i©,s1 l!Jin•i'Qios .. iti1m. ;giJlliP1~r de 1 ajj[l•iig,o;s; ·Q~v:iar.íh 
Tam)J.em matlli.1'est.a~~. ~ su.as i:m1PtJ!:0Ss&es,. @. seil!l! fiJb.011 8' n.os;s·o.1 ei0!1lal>0-
radon1 Sr•' 'Wi)I)gUfo. 1d!'J l'tf~llo Frall;C'O, q1~e 10, ae;0m·l\ianh.Ol!l! rHl'Sfa11Vi\llge~~., 
O Hlust:re. ·à·e'li>hlfa,do. miinefa~o re(W.nbecj.a . ., tilililie· a .Eur.op:a· a-tiiavess·a me-
lindroso peri.r;ido.;. a.b©!l!.mentad~\1 pe!L~ pjeiligo, o&dai vez ma;iis: arnea'l!atil©,r" 
da guerra soci:.al. . · 

--.,.-- O. p~eistjg~10 rfa 1au.Loüdade estáLmilll•it@ abl!Jlad.o na · li111.ança. Na .. 
Inglatei:1ra -é q;w.e se n!i)J,a:. s·em:p,re,1u.ll).1.·p0n{lJ) 11de , o,I)g,aniza.cãio. Sámenttl . 
nos Est.ado:s , Unidos. 1é q,u.·e• se .tem .a. ÍlH1PF·essru(\l v:•i<V'a d.il~ss·e liJL'ÍRcipio ~.e · 
gqverR.l:> 1 e1 .. ordíem. Sente ... se. allii: mesmrn a.ligMma c©uiSa de di·o~aiduoo •. 
E' o p;ode·:r , forte. 

A PiP OI'>QSlÍ!tO, ret"eniu. S .. Ex. 1iactos ca:mctier1sticos. Não' 0l!l•staJil•le 
a cris•e politica manifestada em torno 1do T.rallwct.0, viu-!S•e a ·Suprem·a . 
Côrte apoiar o Executivo na manutençãn. dais medidas exicepcioNaes dá 
g·uerra. }foi 0 cas'.©, pc;m eiX:6lmplo, do ".f.J.al:iJeas-'©o:rpus" •dos fabrfoante;; 
de l icôr6Js. Estes; f\!l'n.damenfa,]i],do-,se numa Glreclaraçã0 do Senatlmr 
Logde, de· que a1 paz ·Ci<i>m a, Allemanha estava Já. res1tabelecj.da, não. ob .. . 
stant,e .a não . I'::\Üfi>ca.çã,0 do T~'ata:d1© ,, . 11eoo·rFeraem n11<m "ha,bea•s-corpus" ' 
para a,SUJpreima, Côr.te, .afi.lifil de q1u~ .. fi© ss.e r evog;ad1a aql!lella 1'egisdração de 
excepçã© .. , Estíl atdiou a 1sol:uçiíJp d:ó, c&soi ·por v.aria•s v,eri;esi, mas no di1a. 
da parti·da .i;Jo ·'811. M"ell.o, lfJJanco. a:J].11.1,1n<;;i•ava·"'se q'IJle ID '"1rnbeas-co11pw~" 
fôra dE)negadG>, ao.nsiderand.0, a<J11:l(el,klli Cô·nte de Justf.i§lar. ql'l:e ª ' paz · s·ó--· 
mente se. resfail;reieca com· a• 11ati.J:;icaçãio &o 'I'rlat.adr0. Finalmente, turlo 
alli indica que qe está , ,em, estaid© de gu'8rFa. 

O \;r. l\1'e1lo. F.ranco re~e11iur1se .ta:mb.e•m á p11odig:iosa aoti;vid.'atcle • qu·~ 
ee nota,,nos Estad.o.s Yn·id.os,, p::&1ncipalme·nte .. na .fa.bricaç·ão de JogomotJ _, 
vas e w,a.teF:ial ter.r.o-~iavio :.: .A . gvainde naçã,o 6JStá tuaba.]faando para ,. 
mundo. iJ.1tei.ro mesrpo , ·para Imgiater:r~, pela, necessi<ila:Gl'e de soccol'irerr 

· ás sua,&, c_ol'Opfas da1 .N;&rioa ;cl_o"Sal. Sóme1i11te , para •ª ' Po!orü a, f.or,arn em-
bar~!!<las. de. l!l:ma, .só, v:J3z 150· 1,oej()!ID•O·fd\lasJ. 

. U:i;na' o:Qserv,aç;,ão .. qw_~ fef e- Jogo, .ai v•tsta, de., qual1que<:r viajante,, na' 
Europa e nos Estados UnidQS, são as medidas de mai-s rigoros·a ooo-
nom~~. Wil}!liP.~l:m~nte em tni!t.er_ia,, d.e CÇJ.rv.ão.. Entretant!'>i einf;;r.e .. nós, 
nem parece·1 qúe · s·e 'atmV:eS'sa' esta cr'ise mundi'ill. 

. D~ixá.n;iqs o_ i!J.u,sJ.r.e 4~l?,1.fJ3J.tj,p . mffii:iro. ,J4,. c.PmiQ.q.Q.Q~ p;el~.\ ta~ 
d1g\a: •, ' ('' 1

}, ~ . 

',. ,., 'f .• , , , , 

·( •) Jorn'aí ão .8,-a~·il,;;a:e .; 2~ ~~1 Ji; miro,. Jdíe<"::u;wo 1 
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Seguro ,social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 
Horas de trabalho. Descanso hebdomadario. Salario minimo. . 267 
O trabalho no Tratado de Paz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 

ACTAS DAS SESSÕES DA COMMISSÃO ESPE CIAL DE LEGISLAÇÃO SOCI AL 

1919 

20 ·de Maio . . . . . . .... ... ... . . .... . .... . . . .. .. . .. . . .. . . 
4 de Agosto ..... . ........ . ................. . . . ...... . . . 

13 de Outubro . . . . . . ... .... . . . . .. . ... . ... . .. . ........ . . . 
1!l )) )) .. . .... ... ... .. .. . ... .. ........ .... ... . .... . 
18 )) )) ........ ... ....... .... ........ . ..... .. ..... . 
20 )) )) . .. ~ . ' . . . . . . . . . . .. ...... . ... . . . . . .. .. ....... . 

. 21 » » 
2.1 )' )) 
27 )) )) 

:l05 
307 
309 
310 
311 
316 
!l19 
319 
322 
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7 » » 

10 )) '» 
11 » )) 
12 )) )) 
20 )) )) 
30 de Dezembro 
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PAGS . 
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28 de Maio ...... . . .... , .. ·· . .. . ··... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 
2 de Junho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

26 de Julho . .... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
28 )) » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 
20 de Novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 
Organisação internacional do trabalho .. . ....... . ... . .. .,.. . . . 417 
A .Conferencia de Washington ........ . , ..... . . ... . ......... 429 

' :Mensageill' dos operados da Uniã,o .. .. ...... . ...... . " . . . . . . . 462 
29 de Novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4t9 

O TRATADO DE VERSALHES E A QUESTÃO SOCML. 

Exposição do Sr. Andrade ·Bezerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4í'3 
J>ro.iecto Andrade Bezerra . , . . . ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 

· :Projecto 'de ,Co1iven'ção ·de ' limitação do trabalho. . . . . . . . . . . . . 6tl0 
>> >> » sobre desemprego . • . . . . . . . . . . . . . . . G·06 
>> >> >> concé-r·nente ao emprego !das mulheres 
antes · e depois do p arto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 

Projecto de conwen:ção cg,nCern.ente ao trnbalho noetumo ·das 
n'ni-lheres . . . . . . . ...... . ..... .. ....... . ...... i • • • • • • • 611 

. · Projecto de ·convenção · fix.axHlo a idade mini ma das ·crearnças . . 614 
>> » >> éoncernente ao trabàlbo n0etur.ng das 
·creanças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 

Indicação Andrade Bezerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 
Recommendação sobre o desemprego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 

" concernente á. crj.ação de um serviço publico 
de hygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 

Recommendação concernente á protecção das mulher es e d,os 
menores contra · o saturnismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1>21 

Recommendação concernente á prevenção do carbunculo . . '. : 522 
P.arecer da Commissão de Diplomacia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 

ii >> >> Especial de Legislação Social. . . . . . . . . 626 
Annexos ao parecer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 

· A1oprovação em . 1 • discussão do projecto A. Bezerra. . . . . . . . 678 
,. IHscurso do Sr. Carlos P enafi el ............ . .. : . . . . . . . . . . . . . 678 

>> >> >> José Lobo..... . .......... . .. .... .. . ..... . .. 687 
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DEBATES SO~E OS TRABALHOS DA COMMlSSÃO. ESPF.ClAL DE 
LEGISLAÇÃO SOCIAL 
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PMs. 

Discurso do Sr. ~auricio de Lacerda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 
» » » 1José Lobo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 

·• D » » Carlos Penafiel...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 
ii >i ii 11osé Lobo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 
ii >i ii ~ndrad·e Bezerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 
>J >i >i ,José Lobo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 738 
» >J ii Nauricio de Lacerda.... .. .... .. ............ 740 
>i n >i .Carlos de Campos......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 
ii . ii >> José Lobo...... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 749 

Requerimento do Sr. Ni·canor Nascimento... . . . ............. 757. 
Discurso do Sr. Carlos Penafiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 

n >i i> José Lobo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 
>i ii >i ln drade Bezerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 O 
» Jl >J José Lobo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 812 
>i >J ii Armando Burlamaqui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 
>i >J » J!auricio de Lacerda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 
» ii » Andrade Bezerra.. . ......................... 86 

ANNEXOS 

O Codigo Internacional do Tra-balho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 
Reconhecimento das associações de classe... . . . . . . . . . . . . . . . . 873 
A questão operaria no BrasH..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 
A União dos Empregados no Commercio... . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 
A Conferencia Inlernacional do Trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88'7 
niscurso do Sr. !Ierculano de Frei-tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889 
A participação dos lucros . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ~98 
Conferencia sobre o trabalho no eommercio. . . . . . . . . . . . . . . . . 90!) 
Sobre a Conferencia de Washington... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 912 
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