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INTRODUÇÃO

Na XXIV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho,
reunida em 1938, na cidade de Genebra, sob a presidência do
Ministro da Trabalho, Indústria e Comércio do Brasil, Professor
Dr. Waldemar Falcão, foi unanimemente'deliberado que se realizasse em Havana a Segunda Conferência do Trabalho dos Estados da América, membros da Organização Internacional do Trabalho ,
O sucesso da precedente conferência regional americana
celebrada em Santiago, em 1936, e na qual os temas interessando as peculiaridades dos .países do Novo Continente adquiriram vivacidade de interpretação e erudita exposição, aconselhava a reprodução: de tão expressivo congresso e • patenteava
um novo interesse da , Organização- Internacional do Trabalho
pelas condições sociais da América, retribuindo aliás, a colaboração que es Estados deste Continente dispensaram àquela
Organização revelando, então uma justa compregnsão da-interdependência entre os povos e da solidariedade internacional dos
prcblemas políticos e económicos e de suas soluções.
Na América, encontrou a Organização Internacional do Trabalho o ambiente favorável à .sua inicial manifestação de vida
pública e universal: apenas instituída pelo Tratado de Versalhes-,
inaugurava, no- mesmo ano de 1919, em 29 de Outubro, na os,plêndida cidade- de Washington, a primeira sessão da Conferência
Internacional do Trabalho.
Só mais tarde, entretanto, a Organização Internacional do
Trabalho recctnhecia praticamente o valor da colaboração americana, quando, por ocasião -da sessão de 1922 da Conferência,
foram reformados os seus Estatutos- e emendado o respectivo
arí. 7.° para a admissão- obrigatória, na composição dos dezeseis

membros governamentais e dos dezeseis membros classistas, em
seu Conselho de Administração, de seis membros representantes
de Estados não-europeus.
A iniciativa do Sr. Garcia Oldini delegado governamental
do Chile à XIX Conferência Internacional do Trabalho em 1935,
propondo, em nome de seu governo;, a convocação da primeira
Conferência Regional das países da América em Santiago, teve,
portanto, o grande mérito de restabelecer o contacto mais direto
da Organização Internacicmal do Trabalho com as questões económicas e sociais da América, instituído pela primeira vez em
Washington.
A convocação da Conferência de Havana evidenciava a utilidade dessa orientação nova que tctrnou possível a perspectiva
original do panorama político das três Américas através da idoneidade representativa das respectivas Delegações.
Favorecia-se, outrqssim, a oportunidade para que os ilustres
técnicos do "Bureau Internacional du Travai!" visitassem o continente ocidental e possuissem uma conceituação mais prcíunda
das verdadeiras condições sociais da América; universalizavase, enfim, a benemérita Organização Internacional do Trabalho,
cujas tendências de exclusivismo serão sempre estimuladas enquanto perdurar a sua vinculação à decadente "Sociedade das
Nações".
Uma ótimt* circunstância atual suscita entre as nações americanas um sentimento de confiança no desenvolvimento' do
programa da Organização Internacional do Trabalho, de leais
propósitos universais e de consideração pelos relevantes interesses económicos da América: refiro-me ao fato de se encontrarem respectivamente na Presidência do Conselho de Administração e na Direção do "Bureau International du Travai!" grandes
personalidades norte-ctmericanas, Srs. Cárter Goodrich e John
G. Winant, eminentes por se; s s títulos de públicos préstimos à
sua grande Pátria na cátedra o no governo e já celebrados na
esfera mtsrrr;-cicnal por seu nobre espírito humanista, par sua
diligente vocação apostólica e por sua lúcida inteligência dedicada ao mais grave dos problemas do. mundo contemporâneo
- o da Justiça Social.

O Brasil não poderia deixar de atribuir a mais alta significação à Conferência convocada para Havana:
Tendo comparecido à primeira Conferência Internacional do
Trabalho, reunida em Washington em 1919, por uma delegação
chefiada pelo eminente político e diplomata Embaixador Melo
Franco, c\ Brasil esteve presente sucessivamente, sobre um total
de 25 a 23 sessões da Conferência e, não obstante a sua retirada,
em 1928, da Sociedade das Nações, continuou sempre, como os
Estados Unidos, a prestigiar política e financeiramente a importante Organização Internacional do Trabalho.
A primeira conferência regional americana de Santiago do
Chile, em 1936, contau, ainda, com a colaboração brasileira, representada pela delegação Bandeira de Melo, tendo sido o seu
ilustre chefe, antigo Diretor Geral do Departamento Nacional do
Trabalho e atual correspondente do "Bureau", o maior animador,
na América do Sul, da Organização Internacional do Trabalho
e o mais constante Delegado brasileiro às suas conferências
anuais.
Sendo de salientar, outrossim, o papel de grande destaque
desempenhado: pelo Brasil no atual Conselho de Administração
da mesma Organização de Genebra, mercê da brilho do seu representante governamental, Ministro Hélio Lobo, já, merecidamente, admirado pelos habituais sucessos de suas missões diplomáticas .
Em inúmeros outros empreendimentos técnicos da citada Organização Internacional do Trabalho, o Brasil associou-se pela
participação de qualificados peritos, como nos "comités" de "Higiene Industrial" e de "Seguros Sociais", assim também < nas
"Conferências de Estatísticas do Trabalho" e nas comissões'permanentes — "Agrícola" e de "Migrações".
Não obstante, finalmente, o sistema de legislação social do
Brasil ter quase sempre precedido e excedido os termos das recomendações internacionais, ratificou, o Governo brasileiro, 12
convenções oriundas de princípios firmados nas Conferências Internacionais do Trabalho.
Em Havana, era importante considerar, na hora cruciante
em que a Humanidade vem se debatendo,' deveriam serprocla-

raados os altos preceitos de Justiça Social, pacificamente vitoriosos no Continente Americano, e o Brasil estaria em magníficas
condições de exibir o alto padrão de sua civilização pelo belo
quadro de suas instituições sociais — glória maior da luminosa
qbra do Presidente Vargas:— em todos os planos do Direito Social, no campo da previdência obrigatória, no sistema da proteção do trabalho ou na ordem da coordenação e organização
profissional.
Dos vinte e dois Estados da América, dezeseis, entre os
maiores países, sendo membros da Organização Internacional
do Trabalho, estava previamente assegurada a relevância do
certame, cuja transcendência política resultava, assim, duplamente assinalada, da excelência dos congressistas e da repercussão das resoluções emanadas de um conclave continental deante das perplexidades atuais do Velho Mundo europeu.
Sob a impressão de tão graves sugestões o Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Proí. Waldemar Falcão,
cientificado pelo Exmo. Sr. Ministro das Relações Exteriores da
fixação da data da Conferência de Havana e da respectiva
"Ordem da Dia", determinava, pela Portaria SCm-143, de 4 do
Setembro de 1939, — "atendendo à urgente necessidade de se
proceder à metódica preparação do material que deverá ser
apresentado pela Delegação Brasileira à Segunda Conferência
do Trabalho dos Estados da América membros da Organização
Internacional do Trabalho que deverá abrir-se em Havana a
21 de Novembro do corrente ano" — a constituição de uma comissão composta do> Diretõr do Departamento Nacional do Trabalho, autor do presente relatório, do Engenheira Civil Paulo Câmara, presidente do Conselho Atuarial, do Engenheiro Civil
Gastão Quartin Pinta de Moura, chefe do Serviço Técnico Atuarial, do Conselho Nacional do Trabalho, da Dra. Natércia da
Silvera Pinto da Rocha, adjunta do procurador geral do mesmo
Conselho e do Engenheiro Civil Dulfe Pinheiro Machado, Di~etor da Departamento Nacional de Imigração.
Com o mais vivo e esclarecido interesse e por sua pessoal
providência, compreendendo o alcance político da Conferência
de HoVana, S. Excia. o Sr. Presidente da República ordenava
a abertura dos créditos necessários à representação brasileira,

nomeandoi por Decretos dê 19 de Outubro do mesmo ano, a respectiva Delegação integrada pelo autor deste relatório e pelo
Engenheiro Civil Paulo Estevão de Berredo Carneiro na qualidade
de Delegados Governanientais e pelo Engenheiro Civil Gastão
Quartin Pinto de Moura como Conselheiro GovernamentalLogo a seguir, ficou definitivamente organizada a Delegação,
Brasileira com a designação do representante dos empregadores,
na pessoa do Dr. Vicente Galliez, pela "Confederação Nacional
da indústria" e do representante dos empregados, indicado c
Sr. António Crisóstomo de Oliveira, pela "União Geral dos Sindicatos de Empregados do .Distrito. Federal,".
'•*

Na véspera da inauguração da Conferência, marcada para
21 de Novembro de. 1 939, -na bela Capital Cubana, reuniram-se
os três grupos constitutivos do congresso, — • o governamental,
o dos empregadores e o dos. empregados para a indicação dos
oradores que deveriam responder à saudaçãp de abertura dos
trabalhos da Conferência que seria feita pelo Secretário de Estado da República Cubana.
Na velho Palácio da Câmara dos Representantes, atual Secretaria de Educação, realizaram-se .as sessões prévias, tendo
sido pelo grupo governamental, e em face da proposta do Delegado Governamental da República do Peru, Ministro Juan de
Osma y Pardo, representante diplomático de sua Pátria em Havana, indicada, por ordem alfabética, a Argentina para ser intérprete oficial das demais delegações americanas na sessão
inaugural .
Nessa ocasião o 1.° Delegado Governamental do Brasil, que
este subscreve, usando det palavra compôs1 um breve elogio da
Naçãa irmã, indicada para representar os .demais .Estados da
América, referindo os seus altos títulos históricos, e de civilização
que lhes autorizavam tão eminente investidura.
í
No mesmo histórica Palácio da Câmara dos Representantes,
escolhido para sede da Conferência em substituição ao- luxuoso
e magnífico Capitólio ocupado pela sessão do Congresso
Câmara e Senado da República Cubana — celebrou-se a sessão
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inaugural da II Conferência do Trabalho dos Estados da América membros da Organização Internacional do Trabalho às 10
horas da manhã do dia 21 de Novembro de 1939.
A presidência da sessão é ocupada pelo Exmo. Sr. Doutcr
Miguel A. de Ia Campa, Secretário de Estado da República de
Cuba, ladeado pelos Srs. Dr. Juan Miguel Poríuondo y Doraenech. Secretário do Trabalho, e Amadeo Lopes Castro, Secretário
da Agricultura, estando presentes a Delegação Brasileira, a
maioria das demais delegações, o corpo diplomático acreditado
junto ao Governa cubano e grande número de pessoas da alta
sociedade de Havana, assim como repletas as galerias de elementos do povo. O recinto ostentava ainda os pavilhões nacionais de todos os países representados na Conferência. Os
trabalhos da sessão de abertura são iniciados com o discurso
do Exmo. Sr. Secretario de Estado da República Cubana, sendolhe concedida a palavra pelo Sr. Cárter Goodrich, presidente
do Conselho de Administração do "Bureau".
O discurso do ilustre Secretario de Estado revestiu-se de
grande brilho e significação política. Ao iniciar as suas palavras protocolares de saudação aos membros da Conferência, traduziu S. Ex. a gravidade da circunstância universal atormentada pelo horror da guerra. Esse estado de espírito foi, com
raras exceçoes, a dominante das cjrações dos delegados à Conferencia, refletindo a repercussão da guerra europeia, apenas
iniciada, sobre a emoção dos povos americanos preocupados
com o equilíbrio das relações sociais scb a luz de inspirações
de paz e de justiça.
São do ilustre dirigente das Relações Exteriores de Cuba as
palavras seguintes:
"Dê un lado dei Atlântico, incomprension, divisiones, ódios, destrucción, Ia iminência de una catástrofe
•Sn Ia que pudieran naufragar totalmente Ias conquistas
hechas a fuerza de sacrifícios, de pasos vacilantes y
de dolorosos ajustes que consíituyen en suma el precioso caudal de Ia vieja cívilización europea; dei otro
tlado, • buena voluntad, propósitos ccmunes, firmes aspiraciones de mejorar Ia triste condicion humana, refre-

nando sanudos egoismcis particulares e classistas que
entorpezcan Ia accion ascendente, hacia planos superiores, donde reinen Ia equidad y Ia justicia y que
logren estabelecer finalmente Ia cordial y necessária
cocperacion de todos los esfuerzos".
Enaltecendo, por sua vez, os méritos da Organização Internacional do Trabalho salientou o digno estadista cubano que da
ruína do Tratado de Versalhes só restava aquela obra de Justiça
Social:
"Es curioso observar que de toda esa extensa
teoria de capítulos, secciones y articulas que constituyen
el Tratado de Versailles, solo queda en pie, rigiendo
por sua própria eficácia, Ia Parte que se refiere a Ia Organización Internacional dei Trabajo".
Esse eloquente discurso foi sucedido pelas elevadas palavras dos Srs. Isidro Fabela, em nome do grupei governamental
do Conselho de Administração do "Bureau", no qual representa
o México Georges Gurcin, de nacionalidade iugcslava, em representação do grupo patronal do Conselho de Administração
no "Bureau" e Robert J. Watt, ncrte-americano, pelo grupo operário do referido Conselho.
Ouviram-se, em seguida, conceítuosos discursos dos representantes dos grupos constitutivos da Conferência Srs. Dr. Victor
Pinto, delegado governamental da República Argentina, em nome
do grupo1 governamental, Alberto Jaramíllo Sanchez, delegado
patronal da Colômbia, pelo grupo patronal e o advogado Vicente
Lombardo Toledano, delegado operário do México, em nome do
grupo operária.
O delegado argentino Dr. Victor Pinto exprimiu com nobres
frases o pensamento animador das preocupações americanas em
seus ideais de justiça, de liberdade e de dignidade, sublinhando
o alto sentido da Conferência de Havana:
"Es Ia voz de America toda que a despecho de Ias
vicisitudes de Ia hora presente, reafirma una vez más
su profunda fé en el ideal de Ia justicia social como
fundamento indispensable de Ia paz y armonía univer-
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sal. Fe que constítue el imperativo categórico que
emana dei fondo mismo de su historia, caraterizada por
Ia lucha en Ia consecucion dei ideal de libertad, democracia y justicia".
Foi digno de aplauso o espírito de humanidade manifestado
pelo delegado patronal, como síntese da orientação dos seus colegas, o que acentua a predisposição para uma cooperação mais
fácil entro as forças da produção. Assim disse b Sr. Jaramillo
Sanchez:
"Hoy ya los hombres de negócios se han dado cuenta
de que tiensn una inmensa responsabilidad social, porque en el centro de Ia complejidad de los progresos científicos, de Ias maquinas, de los maíeriales y de los procesos técnicos necessários a Ia industria moderna, existe
un elemento primordial: el elemento humano, que aún
hacíendo caso omiso' de consideraciones espirituales y
sentimentales, merece, desde el solo punto de vista económico, Ia atención cuidadosa y permanente de los directores de toda empresa".
A seguir, falou o representante da grupo operário Sr. Lombardo Toledano que depois de se congratular com os promotores
da Conferência de Havana por sua realização e de salientar com
propriedade que as reuniões iniciadas em Santiago atribuiam
à Organização Internacional do Trabalho a sua verdadeira expressão universal e não exclusivamente europeia, passou a analisar a inquietante situação universal em perspectivas de guerra
cada vez mais avassaladora, manifestando superiores sentimentos de justiça. De sua evidente concepção social concluiu,
entretanto, reiteradas vezes o princípio, parcialmente verdadeiro,
de que a causa económica é a única determinante das guerras.
"pêro no sabemos hasta que punto los interesados en
comerciar con Ias rivalidades de carater económico
puedan influir para que los pueblcis de America también participen de Ia gran conflagración". ... "Nos
llevarán a Ia guerra los que comercian con Ia guerra".
Ao içncerrar a primeira sessão da Conferência o Sr. Cárter
Gocdrich, agradecendo em nome da Organização Internacional

— li-

do Trabalho a todos os governos que colaboraram na realização
dq importante congresso, sublinhou a sua grandiosidade e significação pela presença de Delegações representando dezeseis Es
íados da América, com um conjunto de 131 pessoas acreditadas
à Conferência.
O eminente presidente da Organização de Genebra não poderia disfarçar es seus sentimentos de humana ansiedade deante
da recente deflagração da guerra. Assim, não obstante o sentido técnico de sua oração em que se propunham as bases regimentais da execução das trabalhos e a composição das comissões, proclamou o espírito de paz que preside à instituição
em cujo nome discursava, afirmando, outrossim, a responsabilidade transcendente atribuída aos países americanos para a perseverança desse superior espírito.
DELEGAÇÕES PRESENTES À CONFERÊNCIA DE HAVANA

Os dezeseis Estados da América que estiveram representados per Delegações na importante reunião foram os seguintes,
por ordem alfabética: Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Chile, República Dominicana, Equador, Estados
Unidos da América, Haiti, México, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela .
Designaram observadores perante a Conferência os Estados
da América Central Costa Rica, Guatemala e Nicarágua, tendo
comparecido igualmente na qualidade de observador, por parte
do Império Britânico o Secretário do Ministério do Trabalho
Sr. Norman, ex-representante do seu Governo junto ao Conselho de Administração, do "Bureau" de Genebra.
Como expressões de relevo pessoal entre' as Delegações
enumeraremos: — o Dr. Víctor Pinto — 1.° Delegado do Governo
Argentino, exercendo em seu país a alta função de Diretor Geral
de Assuntos Legais do Ministério da Agricultura; o Sr. Victor
Andrade — Delegado único do Governo Boliviano, tendo o cargo
de Gerente da Caixa de Segures Sociais; o Dr. Walter Riddel,
Chefe da Delegação do Canadá e ex-Presidente do Conselho
de Administração do "Bureau"; o Sr. Francisco Posada Zarate,
1.° Delegado Governamental da Colômbia, onde é Chefe do De-
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parlamento Nacional do Trabalho; o Dr. Juan Miguel Portuondo
y Domenech, 1.° Delegado Governamental de Cuba e respectivo
Secretário do Trabalho; O! Senhor Justiniano Sotomayor, 1.° Delegado Governamental do Chile, Deputado do Congresso Nacional; o Sr. Fídel Alberto Lopez Arteta, 2.° Delegado Governamental do Equador, onde exerce o cargo de Presidente do Instituto Nacional de Previdência; o Sr. Arthur J. Altmeyer e
Srta. Mary Nelson Winslow, Delegados Governamentais dos
Estados Unidos da América, respectivamente Presidente do Conselho de Seguros Sociais e representante dos Estados Unidos
na Comissão Interamericana de Mulheres; o Sr. Lolio Malebranche, Ministre: de Haiti em Cuba, Delegado único do seu país;
o Sr. Lie. António Villalobos, 1.° Delegado Governamental do
México, Chefe do Departamento Federal do Trabalho, em sua
Pátria; o Sr. Juan de Osma y Pardo, Ministro do Peru em Cuba
e Delegado único de sua Pátria à Conferência.
A tríplice formação: da Conferência, segundo a Constituição
da Organização Internacional do Trabalho, apresentou um total
de 29 Delegados Governamentais, 10 Delegados Patronais e 10
Delegadc.s do Grupo Operário, presentes ainda 26 Conselheiros
Técnicos do Grupo Governamental, 13 do Grupo Patronal e 21 do
Grupo Operário.
A PRESIDÊNCIA DE CONFERÊNCIA E A CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES

Na segunda sessão da Ccnferência em 21 de Novembro, por
prévia solicitação dos meus colegas, formulei a proposta, em
nome dos Governos dos Estados da América, de indicação de
Exmo. Sr. Secretário do Trabalho de Cuba Dr. Portuondo y Domenech para a Presidência da Conferência, rendendo, assim,
significativa e inicial homenagem à gloriosa República que proporcionara a realização de tão memorável reunião.
Disse, então, o seguinte:
"Senhor Presidente, Senhores Delegados: Ao iniciar
esta memorável Segunda Conferência do Trabalho dos
Estados da América, Membros da Organização do Trabalho, devemos por um preito de suma justiça prestar
uma verdadeira e significativa homenagem à República
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de Cuba. que por sua grande solicitude tornou possível
esta brilhante reunião.
Acima de tudo, entretanto, devemos prestar a essa
dileta pátria irmã com a emoção mais sincera e viva os
sentimentos de nossa grande admiração por seus ilustres
títulos históricos e pela sua alta compreensão da solidariedade e justiça que sempre uniram os povos da
América. Essa manifestação proponho que se concretize com a eleição unânime do ilustre Secretariai do
Trabalho da República de Cuba, Doutor Juan Portuondo
y Domenech, para a presidência desta Conferência.
A invocada solidariedade entre as nações e a suspirada paz para o rnundo moderno, sempre foram expressivamente compreendidas e celebradas na América.
Desde a aurora dos seus primeiros dias, quando os próprios conquistadores descobriram o Continente, foi pelo
alto intuito da dilatação^ da fé que se realizaram tão
importantes feitos.
No momento em que foi plantada a Cruz no solo
da América, abríram-se nc.s horizontes do Novo Mundo
esplêndidos e luminosos lábaros de paz e de justiça
que perenemente molduraram todos os episódios da
nossa civilização.
A dignidade e a liberdade humanas foram sob tão
sublime inspiração a fórmula animadora de todos os episódios da nossa história.
Não por instinto, mas por um racional propósito, a
República de Cuba foi sempre exemplar intérprete
desses sentimentos; conciente, voluntariamente pleiteou
a liberdade e a independência para o seu altivo e
nobre povo.
Recordando a sua história, neste momento, lembrando os sangrentos episódios que coroaram de heroismo e de martírio os anais da sua existência, não
pretendemos estabelecer recordações que reproduzam
ódios.
Nós, os do Brasil, quando recordamos as vicissitudes do nossa passado e exaltamos a glória de nossos
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heróis guerreiros, não temos, jamais, o intuito de humilhar aos vencidos, mas apenas de glorificar aqueles que
cumpriram sagradamente o seu dever.
A história de Cuba oferece um modelo esplêndido
de alta compreensão americana de liberdade e de justiça que nos cumpre honrar e admirar.
Eis, Senhores, o alto sentimento que nos empolga e
que penso fielmente interpretar em nome da conciência
americana dos povos da Sul-América como dos dignos
irmãos do Norte que, embora não pertencendo ao ramo
latino, comungam nos mesmos ideais maiores de fraternidade e de justiça".
Secundaram essa proposta os grupes patronal e operário por
intermédio dos respectivos Delegados Hernan Vidéla, do Chile
e Ibanez Aguila, também chileno.
E' digno de menção a discurso então .proferido pelo Presidente empossado que delineou corri eloquência o grande sentido
das conferências regionais americanas inauguradas cem inesquecível brilho em Santiago do Chile.
País que inscreve em sua legislação notáveis institutos de
Direito Social, poude a seu douto e autorizado representante, elevado à culminância da Presidência da Conferência, assinalar a*
longa série de providências adotadas no intuito do bem das
massas trabalhadoras.
Foram, em seguida, anunciados os nomes indicados pelos
três grupos constitutivos da Conferência para a Vice-Presidência, àbservandci-se, em relação ao grupo governamental, a deferência prestada à nação em cuja Capital se realizara a primeira
Conferência Americana, tendo sido, declarados eleitos os
Srs. Sotomayor (Grupo; Governamental - - Chile), Dr. Jaramillo
Sanchez (Grupo Patronal — Colômbia) e Vicente Lombardo
Toledano (Grupo Operário: — México).
Na conformidade da discriminação dos assuntos da ordem
do dia e dos preceitos regulamentares da Conferência Internacional do Trabalho estabeleceram-se as várias comissões especializadas .
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A ordem do dia, pelo manifesto da convocação da Conferência de Havana, estava constituida pelos três itens:
a) Relatório do; Diretor;
b) Exame dos progressos realizados em consequência das resoluções da Conferência de Santiago do
Chile, particularmente no concernente ao trabalho das
mulheres e dos menores e aos seguros sociais;
c) Organização das instituições oficiais de imigração e de colonizaçãa.
Em atenção ao previsto no art. 9.° letra B do Regulamento
da Conferência Internacional do Trabalho e no art. 5.° do Regimento da Conferência de Havana, foi preliminarmente instituída a Comissão de Proposições, ordenadora dos trabalhos
da Conferência, com a designação dos Delegados Governamentais da Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Cuba, Estados
Unidos da América, México e Peru, pelo Grupo Governamental;
representado o Brasil por seu Delegado Governamental, autor,
deste Relatório; sendo nominalmente nomeada, também, pelos
grupos patronal e operário a sua especial representação, indicados entre estes os nomes dos Delegados Patronal e Operário
do Brasil -- Dr. Vicente Galliez e António Crisóstomo de Oliveira .
A Comissão de Proposições, corn aprovação da Conferência em sua 3.a sessão, formulou o plano da organização das
Comissões da Conferência que ficaram assim especificadas:
"Comissão de Resoluções, Comissão de Seguros Sociais, Comissão de Trabalho das Mulheres e dos Menores e Comissão de Imigração" .
A composição; dessas comissões, por proposta do grupo
governamental, ficou estabelecido ser de três membros representantes do Conselho de Administração, dez representantes do
grupo governamental, cinco representantes do grupo patronal e
cinco representantes do grupo operário. Adotado o sistema Riddel
para as votações, segundo tradição já estabelecida, não ocorreria prejuízo para as Delegações classisías, uma vez que cada
representante patronal ou operário teria dois-votos enquanto o
representante governamental um voto. Tal processo atenderia
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ainda à necessidade da maior participação dos representantes
governamentais nos debates de maior relevância travados no
exame especializado das questões submetidas às comissões.
Foram logo instituídas as quatro comissões, tendo o Brasil,
por diligência da sua Delegação, participado de todas elas.
Distribuí a representação brasileiro: da seguinte forma:
Comissão de Resoluções: Delegado Governamental Luiz Augusto de Rego Monteiro;
Comissão de Seguros Sociais: Conselheiro Técnico Governamental Gastão Quartin Pinto de Moura;
Comissão de Trabalho das Mulheres e dos Menores: Delegado Governamental Luiz Augusto de Rego Monteiro;
Comissão de Imigração: Delegado Governamental Paulo Estevão de Berredo Carneiro.
Os grupos patronal e operário designaram ainda respectivamente os seus colegas da representação brasileira para as seguintes comissões:
Comissão de Seguros: Delegado Patronal Vicente Galliez;
Comissão de Trabalho das Mulheres e dos Menores: Delegado Patronal Vicente Galliez;
Comissão de Imigração: Delegado Operário António Crisóstomo de Oliveira.
Reunida a primeira Comissão, por proposta do 1.° Delegado
Governamental dos Estados Unidos Sr. Arthur J. Altmeyer, foi
unanimemente eleito presidente o 1.° Delegado Governamental do
Brasil.
Tive nessa ocasião oportunidade de frisar a grande importância da Comissão de Resoluções, então, sob a minha presidência, recordando que de sua instituição pelo art. 9.° letra F do Regulamento da Conferência, derivava uma grande projeção para
os seus trabalhos, desde que era sua competência examinar a
aceitação das propostas de resoluções formuladas fora do estrito
programa da conferência, podendo abranger todo o imenso horizonte da Justiça Social.
A ação política dessa Comissão reservava ao Brasil a direção mais importante de um dos aspectos mais expressivos das

Conferências Internacionais ou Regionais: a Comissão de Resoluções alem de ser o ambiente em que surgem os maiores debates
políticos dada a possibilidade dos Delegados apresentarem, sem
outra seleção prévia, as suas moções, assume ainda uma notável
projeção, pois, como consequência da polémica de suas reuniões
e da livre discussão das mais variadas e amplas propostas, surgem novas teses e recomendações que dilatam progressivamente
a órbita de estudo e realizações da Organização Internacional
do Trabalho.
Para o Brasil constituía, ainda, a proposta formulada peta Delegado norte-americano uma manifestação, aliás sempre renovada ao longo da Conferência, do espírito de colaboração entre
as duas maiores potências da América.
A presidência das demais Comissões assim ficou constituída:
Comissão de Seguros Sociais: Presidente •— o L° Delegado
Governamental do México Sr. Villalobos; _
Comissão do Trabalho das Mulheres e dos Menores:
Presidente o Delegado norte-americano Srta. Mary Winslow ;
Comissão de Imigração: Presidente — o 1.° Delegado Governamental da Argentina Dr. Victor Pinto.
O PBESIDENTE EOOSEVELT E A CONFERÊNCIA DE HAVANA

Reafirmando a imponência de sua expressão de humanidade, sempre pronto a prestigiar com a centelha de sua simpatia
pessoal todas as iniciativas em que se propugne a paz social, enviou o Presidente norte-americano à reunião de Havana a bela
mensagem, divulgada em tradução castelhana:
"Mi querido: Presidente: Es sumamente oportuno
que los Estados hermanos dei Hemisfério Occidental,
Miembros de Ia Organización Internacional dei Trabajo,
se reunam en el momento actual para considerar los
problemas fundamentales dei vivir humano, que afectam
a cada ciudadano, en cada nacion.
La presente Conferencia constituye otro significativo
ejemplo de Ia eficácia de una Institución como Ia Organización Internacional dei Trabajo, que aún en tiempos
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como estos puede servir a los pueblos sin distinción de
íronteras o frentes de bcrtalla. Los veinte anos de existência de Ia Organización Internacional dei Trabajo han
probado Ia utilidad de tal organismo en épocas de paz.
Confio en que podrá y guerra ser útil a sus miembros y a Ia sociedad toda en tiempcs de guerra.
Sus muchas actividades Ias conviesten en punto focal
que habrá de recordamos constantemente, en estos
tiempos trágicos, que una civilización humana solo puede
florecer sobre Ia base de relaciones humanas justas.
Deseo expressar Ia más sincera esperanza dei Gobierno de los Estados-Uhidos da América de que Ias
actividades de Ia Oficina Internacional dei Trabajo no
han de declinar duranie el presente periódo de emergência. Por nuestra parte, nos comprometemos a seguir desempenando toda Ia participación que nos incumbe en su esfuerzo internacional, constructivo y apo^
litico, tendiente ai mejoramiento de Ias condiciones de
vida. Sinceramente suyo —• Franklin Delano Roosevelí".
O BEL&TÓBIO DO DIRETOR WINANT

Uma das instituições fundamentais da Conferência Internacional do Trabalho e que também se adotou nas Conferências
Americanas de Santiago e de Havana é o relatórioi apresentado
pelo Diretor da Repartição Internacional do Trabalho e que pela
tradições que se tem firmado através do relevo intelectual e informativo dos seus textos, desde quando eram elaborados pelos
precedentes diretores Albert Thomas e Hctrold Butler, adquiriu
a mais alta repercussão.
Sucedendo a tão eminentes diretores o Sr. John G. Winant
logo alcançou o maior êxito- elaborando o notável relatório apresentado à XXV sessão da Conferência em Genebra.
O relatório que o Sr. Winant levou à Havana é um documento também de real valor. Segundo o estilo desse memorial são recapitulados es episódios mais significativos da evolução social e económica durante o período que se seguiu à úl-
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tima reunião. Desde Santiago do Chile, de 1936 até à data da
sessão de Havana, importantes fatos foram inscritos nos anais da
história política do hemisfério ocidental.
O relatório regista então essas circunstâncias, constituindo
o roteiro do progresso social e a base que assinala as reações da
própria vida económica dos povos, tornando possível e objetivo o
prosseguimento da caminhada para as maiores aspirações de
bem comum da sociedade.
Tão importante relatório constitue então um dos atos fundamentais e mais sérios das reuniões promovidas pela Organização Internacional do- Trabalho, ocupando o desenvolvimento da
maioria das sessões da Conferência e despertando o interessante
e geral movimento de discursos dos Delegados nos quais são revelados os dados relativos à organização social dos respectivos
Países e enumerados os problemas particulares a cada povo.
O prefácio do relatório Winant continha a fórmula sintética
das preocupações universais da hora incerta que a humanidade
atravessa, ao mesmo tempo que concitava a opinião universal
a manter o seu apoio à Organização Internacional do Trabalho,
conforme 31 governos explicitamente o fizeram.
Sobre o lugar da economia americana na economia mundial, sobre os progressos da legislação social nos países americanos, sobre o Código Internacional do Trabalho nos países americanos e finalmente um estudo relativo- à participação dos países
americanos na Organização Internacional do Trabalho, tais os
assuntos constantes dos quatro- capítulos componentes do brilhante relatório.
Durante cinco sessões consecutivas do plenário da Conferência, vinte e oito oradores, entre os quais Delegados dos três
grupos governamental, patronal e operário, analisaram os temas
tratados pelo relatório do Diretor Winant, produzindo por sua
vez a mais interessante demonstração das condições sociais,
económicas e administrativas dos seus países, resultando afinal
uma clara visão do> nivel da civilização americana. Esse um
dos aspètos capazes de justificar amplamente a realização d©
semelhantes Conferências.
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A JUSTIÇA SOCIAL NA AMÉRICA

monia reinante no continente americano entre os três elementos
do governo, empregadores e trabalhadores, harmonia que frisou
é indispensável para o bom entendimento entre todas as nações
e, em nome do governo da Frente Popular do Chile, aprovou
os conceitos externados pelos representantes classisfas do seu
país, em cuja compreensão e concórdia está empenhada a sua
obra política.

Chile
Iniciou-se a notável dissertação sobre a política americana
com o discurso do Sr. Herman Videla, delegado patronal do
Chile, que assinalou os progressos operados em sua pátria nc
plano da legislação social. Do elogio> que proferiu das instituições de proteção ao trabalhador poder-se-á concluir o alto
grau de sua compreensão inteligente no sentido da nova política de paz social-, compreensão que a sua posição de classe
patronal não turbou.
O grande desenvolvimento que se verificou no Chile é consistente principalmente na legislação, e nos organismos relativos
à previdência social. A difusão e a extensão desse regime, ampliado pelas modalidades mais importantes do seguro-doença
ou enfermidade e do seguro-maternidade, colocam ess© país
numa alta • classificação. Entre as instituições invocadas merece
destaque a da Medicina Preventiva dos assalariados, criada
pela Lei n. 6.174, de 31 de Janeiro de 1938, que prevê a vigilância constante do estado de saúde dos trabalhadores com o
intuito de prevenir o aparecimento de enfermidades crónicas
coma a tuberculose, o reumatismo, as enfermidades do coração
e, em geral, todas aquelas derivadas do Trabalho.
Ouvimos em outra sessão o Delegado operário do Chile
Sr. Bernardo.Ibanez Aguila ratificar quanto o delegado^ patronal
ò.o seu país havia enumerado sobre as instituições que beneficiavam os trabalhadores quanto aos Seguros Sociais, à Proteção da
Maternidade e da Infância, Medicina Preventiva, etc., acrescentando com um registro especial a obra do atual governo^ a favor
da alimentação e da habitação popular; salientou, entretanto, o
Delegado operário chileno que todas as medidas tendentes a
proteção dos salários são insuficientes, dado, ainda, o baixo nivel
cê vida dos trabalhadores de sua pátria, 30% dos quais com
salários semanais inferiores àqueles percebidos em uma hora
pelos operários norte-americanos.
Posteriormente, ainda em outra sessão falava o Delegado
Governamental do Chile Sr. Justiniano Sctomayor sobre a har-

México
Ouviu-se depois o Sr. Licenciado Vicente Lombardo Toledano, Secretário-Geral da Confederação dos Trabalhadores do
México. O Delegado Operário Mexicano baseou o seu discurso
sobre a diferença económica existente entre a América Latina
e a América Nórdica, segundo as indicações do relatório Winant,
concluindo per afirmar que sobre todas as crises .' em que se
debatem os países latino-americanos, "existe a possibilidade de
conciliar os interesses da autonomia dos países latinc-americanos
com os interesses da cooperação eccnômica internacional".
Definindo a "Democracia-econômica" do México, traça-lhe os
dois caracteres essenciais: "intervenção organizada dos trabalhadores na direção e administração da economia nacional, de
acordo com o Estado" e "entrega da terra aos que a trabalham".
Colhidas essas observações, aguardei o discurso do Delegado Governamental do México Sr. António Villalobos, cuja alta
responsabilidade de Diretor do Departamento Nacional do Trabalho, em sua Pátria, atribuía às suas palavras grande interesse. Seu discurso, animado d© um, profundo, espírito de pacifismo, proferido, na oitava Sessão, com discreção e serenidade,
tendo a elegância de não- se referir a um incidente a que adiante
aludiremos, refletia o maior problema interno do seu País •— a
expansão de sua autonomia económica.
Apoiando-se em uma afirmação do Sr. Winant, no seu relatório, sobre os esforços dos governos americanos em realizar
a nacionalização das empresas e das profissões, no Brasil e na
Argentina, na Venezuela e no Uruguai, aponta -ser esse o sentido original da orientação política do seu País — "el legitimo
deseo de liberar Ia expansion económica de nuestros países de
l os ©ffectos dei control político extrangero".
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Observou o eminente orador mexicano o relativo atraso do
seu país em relação à legislação do trabalho. Assim não se
proclamou ainda uma só lei de Seguros Sociais, nem foi possível ratificar a convenção sobre idade mínima de admissão
dos menores ao trabalho porque depende de reforma constitucional .
Concluir-se-á que largas aspirações de um povo generoso
se embatem ante graves dificuldades económicas de uma nação
empobrecida.
Um delicado © inesperado incidente surgiu no seio do plenário durante a sexta sessão da Conferência de Havana por
motivo da situação mexicana. Falava 01 Sr. Wilfredo Brito,
Delegado Patronal de Cuba, comentando o relatório do Diretor
do "Bureau", aludindo em seu discurso "à política de ataque direto ao capital em todas .as suas manifestações" exercitada no
México e a consequente decadência económica desse país.
Como fundamento desse juizo, citava a "Revista de Estatística
de Ia Direcion General de Estatística, Mejico, D. C. Ncv. 1938",
onde s© indicava ter havido a importação de mais de 76 milhões de litros de petróleo, de Janeiro a Maio de 1938, substância originária do próprio México, que ainda importou também
trigo.
A essa acusação replicou, a seguir, o Sr. Lombardo Toledano em termos enérgicos, asseverando que a propriedade é
uma instituição reconhecida na constituição e nas leis mexicanas © que o único objetivo d© seu governo é o respeito da soberania nacional contra a dominação das forças imperialistas estrangeiras .
Suspensos os trabalhos pelo avançado da hora, não houve
prosseguimento da polémica, lamentavelmente suscitada, em virtude da ação inteligente © prudente do presidente da Conferência,
Dr. Portuondo y Domenech, que apelou para a amizade pessoal
do seu concidadão Dr. Brito.

se referir ao seu próprio país. Além do ambiente surpreendente que o dissídio Brito-Toledano provocou, nenhum esclarecimento derivou, nem a Conferência poude aferir de que lado estava a razão-, não tendo prosseguido, como não deveria prosseguir, a irritada polémica.
Continuaria, entretanto, o México a surpreender a II Conferência Americana. Na sétima sessão o Sr. Maximiliano Camiro,
Delegado Patronal do México, ilustre advogado, autor de uma
importante obra — Ensayo sobre el Contrato Coletivo d© Trabajo
—• ao expor os seus comentários sobre o relatório do Diretor do
"Bureau", fez uma prévia declaração a respeito do incidente BritoToledano, sem deixar, todavia de reconhecer que aquela solenidade não era o ambiente adequado à discussão da situação
interna de sua pátria. Afirmou existir um atentado ao capital
em certas medidas tomadas pelo seu governo, acrescentando
que as reformas revolucionárias implantadas em seu país não
realizaram uma melhoria das respectivas condições sociais.
Anotada essa declaração, cumpre, em vista da análise feita
pelo Delegado Patronal Mexicano do- relatório Winant, admirar
o equilíbrio excepcional que o eminente Diretor do "Bureau"
impôs ao seu memorável trabalho, merecendo unânimes elo-:
gios dos representantes governamentais, dos representantes operários, como também dos intérpretes dos interesses patronais,
como no caso do Sr. Maximiliano Camiro que exaltou do citado
relatório suas "judiciosas conclusões" em relação ao concurso
do capital estrangeiro © à mais perfeita cooperação internacional para utilização dos capitais mundiais.
Em suas últimas palavras o Delegado dos empregadores do
México ainda manifestou o seu apoio ao apelo do Sr. Winant
para que das inquietações atuais caminhe a Humanidade para
-ama nova e autêntica civilização social.

Uma reflexão sugere a desagradável controvérsia: devem
as exposições eu discursos, ©m assembleias internacionais, permanecer ©m um plano de doutrina pura, só descendo aos casos
concretos e exemplos de argumentação quando o Delegado

Através da palavra do seu Ministro Plenipotenciário- em
Cuba, Sr. Juan de Osma y Pardo, o Governo'do Peru teceu os
seus comentários sobre o panorama dê sua situação iníerna no
vasto campo da questão social.
'...' •

Peru
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Na primeira reunião de estudo do relatório Winant o Ministro Osma leu o seu extenso memorial. Sem fazer referências
ao documento do Diretor da "Bureau". de Genebra, desenvolveu
deante da Assembleia o quadro das instituições sociais de sua
grande pátria, compreensivo das mais gerais providências de
proteção ac trabalhador, coordenadas pelo Ministério de Salud
Publica, Trabajo y Prevision Social, criado por Lei de 5 de Outubro de 1935, sob o Governo do General Benavides.
• Esse Ministério é constituído das seguintes diretorias: de
Saúde, do Trabalho, de Previdência Social, de Assuntos Indígenas e da Superintendência do Bem-estar Social.
Entre os maiores cuidados da administração pública do Peru,
está o problema da alimentaçãoi popular orientado pela "Superintendência do Bem-estar Social". Por lei são os agricultores
obrigados a dedicar 20% de suas terras cultiváveis ao plantio
de géneros alimentícios, cujo preço de venda será ainda regulado por juntas especiais.
Embora recente esse organismo, datando apenas de 3 de
Setembro de 1939, desde 1934 a política favorável à alimentação popular havia criado Restaurantes Populares que, alem dos
seus encargos, fornecem, em média, dez mil refeições matinais
gratuitas aos escolares em Lima e Calláo.
Notável também é a "Inspeccíon de Ia Vivienda Obrera
Y de Alquileres", organismo determinado a resolver o problema
da habitação saudável para as classes desfavorecidas de fortuna.
Por lei de 12 de Agosto de 1936, o Peru estabeleceu o regime
do Seguro Social obrigatório, de acordo com a técnica universal
e com um sistema integral de previdência em relação à "enfermidade", "maternidade", "invalidez", "velhice" e "morte". Esse
regime é extensivo a todos os trabalhadores menores de 60
anos e que percebam um salário não excedente de 3.000 "soles"
por ano e que trabalhem sob a dependência de um patrão, e
também aos aprendizes ainda que não percebem salários, e
aos trabalhadores do serviço doméstico dos estabelecimentos
industriais, comerciais, sociais, de assistência e similares.
Particularidade da lei peruana é que o desconto das contribuições operárias só será efetuado depois de estabelecidos os

serviços de assistência social organizados com o capital proveniente das quotas do Estado e dos empregadores. Com essas
contribuições a "Cajá Nacional de Seguro Social" já estabeleceu a imensa ramificação de obras de assistência social constante de 13 hospitais, 39 consultórios e 55 postos rurais; entre
essas obras está incluído Q Hospital Misto e Policlínica de Lima,
com mais de l. 000 leitos e consultórios para l. 000 pacientes
diários.
Cuba
A exposição sobre a assistência social de Cuba foi propriamente aberta com o elevado discurso do Presidente da Conferência e Secretário do Trabalho da hospitaleira, culta e bela República.
De sua grande obra à frente do órgão político do Trabalho
em sua pátria, o Dr. Domenech silenciou modestamente. Examinando a legislação social de Cuba verifiquei a contribuição
do atual Secretário do Trabalho, principalmente no aperfeiçoa
mento da legislação de Acidentes do. Trabalho. Sob sua orientação foram expedidos dois importantes Decretos ns. 37 e 118,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1937 e 25 de Janeiro de
1938, sobre tarifas de prémios mínimos de seguros contra acidentes do trabalho e em relação a um catálogo de mecanismo e
de dispositivos de prevenção contra acidentes.
Ainda por sua iniciativa foi atualizada a lei de Acidente
do Trabalho e estabelecido o quadro de honorários médicos em
serviço de traumatologia, constituindo objeto do Decreto n. 432,
de 11 de Março de 1938.
Merece, entretanto, uma referência muito especial o Decreto n. 798, de 13 de Abril de 1938, referendado pelo digno Secretário do Trabalho que honrou a Presidência da II Conferência
Americana do Trabalho. Esse documento legislativo que constitue o "Regulamento dos contratos referentes ao Trabalho", enaltece a cultura jurídica cubana.
Em outros capítulos do Direito Social, a legislação cubana
exibe notáveis textos de apurada formação social, tendo sido,
quasi todos os institutos jurídicos estabelecidos, regulamentados
pelo crtual Governo.
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-O primeiro orador cubano foi o advogado Dr. Wilíredo
Brito que, na sexta sessão da Conferência, na qualidade de Delegado Patronal, formulou seu pensamento partindo do postulado que estabeleceu de não ser possível distribuir riqueza sem
a existência dessa mesma riqueza. Desenvolvendo suas considerações aprovou as leis de proteção ao trabalho promulgadas em seu país, afirmando que os "empregadores da América
reconhecem que o homem, trabalhador manual ou intelectual
tem direito não só de viver, mas de viver bem". Manifestou,
outrossim, a opinião favorável dos empregadores cubanos a
instituição do seguro social, louvando finalmente a legislação
de proteção ao trabalho da mulher e dos menores.
Por ocasião de sua exposição é que, citando condições peculiares ao México, foi suscitada a divergência a que nos referimos anteriormente.
Ao lado do brilhante advogado que defendia os interesses
patronais de Cuba, uma ativa delegação operária chefiada
pelo Sr. Lázaro Pena, Secretário Geral da Confederação dos
Trabalhadores de Cuba, estava atenta a ícdas as reivindicações operárias. Numerosa e vibrante, a delegação operária
de Cuba -- como as delegações operárias, respectivamente, do
Chile e do México - - parecia sempre traduzir uma aspiração
de "extrema esquerda".
E' necessário entretanto comentar que mais a estilo da
frase do que o seu conteúdo, tinge de vermelho a oratória do
Delegado Toledano, do México, ou as apóstrofes de seu colega
Ocampo, do Chile.
Como esses dois condutores de massas, o Sr. Lázaro Pena,
inteligente tipo de raça negra, é a orientador de grande multidão
de trabalhadores cubanos, os quais estão, apenas, reclamando o
cumprimento das mais legítimas instituições de justiça social,
como a implantação dos seguros obrigatórics e a distribuição da
pequena propriedade.
A inquietação derivada da insegurança em que se encontra ou se tem encontrado grande parte dos operários no Chile,
no México e em Cuba tem sido explorada pelos agitadores
bolchevistas, para a confusão das ideias dos trabalhadores
simples.
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O Delegado operário cubano, a não ser em seu justo clamor a favor da proteção dos trabalhadores agrícolas na América Latina, manteve o seu discurso na análise da situação
económica do seu país, em grave dificuldade pela monocultura
e pela concorrência de outras fontes de produção.
Como se verificou também pela oração do Delegado Governamental cubano, Dr. Marino Lopez Blanco, ilustre e erudito
Presidente da Ccmissão do Trabalho e Reformas Sociais da Câmara dos Representantes de Cuba, ouvido, atentamente, na
nona sessão da Conferência, é extremamente difícil a situação
de Cuba em face da sua principal cultura - - a do açúcar —
estar sofrendo a concorrência de outros centros agrícolas. Lamenta, o orador, o grande sacrifício, de centenas de milhões de
pesos, da restrição oficialmente imposta no preço de venda da
produção açucareira fornecida aos "aliados" na guerra de
1914-18, como contribuição do povo- cubano, correspondida com
o desenvolvimento da cultura açucareira nas colónias europeias.
A constante do seu discurso prosseguiu, salientando o * lustre Delegado a competição, que se opõe aos interesses cubanos
no mercado ncrte-americano, da produção açucareira de Porto
Rico, Havai e Filipinas.
Concluir-se-á que o apelo formulado- pela Organização
Internacional do Trabalho, para que os países americanos inscrevam no sistema de sua legislação^ interna os princípios máximos da justiça social, fundamento da paz interior das nações,
deve ser precedido de um apelo maior, qual o dirigido pela
nobre Ilha de Cuba para que a compreensão de solidariedade
internacional produza nos Estados o respeito e mesmo o favorecimento da vida económica de um povo que tem grandes ideais
de civilização.
Argentina

O Sr. Alejandro Unsain, segundo Delegado Governamental
da República Argentina, na sétima sessão da Conferência,
durante ainda a ordem do dia da discussão do relatório do D:retor Winant, conforme a tradição firmada, expôs os progressos
realizados por seu país desde a primeira Conferência Americana de Santiago, no setor da organização social. O seguro
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social tornado extensivo aos profissionais jornalistas e aos tripulantes da marinha mercante nacional, assim como o aperfeiçoamento da lei que criou o seguro-maternidade foram as
mais relevantes etapas realizadas no terreno da Previdência Social, enquanto maiores foram os progressos efetuados dentro do
tradicional programa de Assistência Social da nobre nação Argentina com a lei n. 12.341, de 30 de dezembro de 1936, que
instituiu a "Direccion Geral de Maternidad e Infância" e com
o brilho dos dois notáveis Congressos realizados em Buenos
Aires, em Outubro de 1939: - - a Terceira Conferência Internacional de Alimentação sob os aupícios da Sociedade das
Nações e o Primeiro Congresso Panamericano de Vivenda Popular.
Falando em nome dos empregadores argentinos o Sr. Luiz
Lamuraglia e em nome dos trabalhadores o Sr. Jorge Juan Domenech, respectivamente na oitava e nona sessões da Conferência, de suas palavras não resultou a evidência de qualquer
grande problema agitando a brilhante nação irmã. Antes convencem sobre um certo equilíbrio reinante nas camadas sociais,
mercê de instituições de previdência e de assistência de antigo
e celebrado prestígio e em virtude de sua situação económica
favorável.
Estados Unidos
Em nome do Governo norte-americano, analisando o relatório do Diretor Winant, discursou o ilustre Sr. Arthur J. Altmeyer,
Presidente do Social Security Board.
O seu discurso, de grande precisão, teve o valor de assinalar em resposta ao silêncio do relatório Winant a gigantesca
expressão do "seguro contra o desemprego involuntário" em
sua grande pátria. Desde a sua criação, esse seguro já pagou
cerca de 800 milhões de dólares de indenizações a "chomeurs",
contribuindo atualmente com a importância de sete e meio
milhões de dólares por semana para o auxílio de setecentos
mil trabalhadores desocupados.
Neste momento, no Senado dos Estados Unidos, está em
estudos um projeto de lei relativo ao seguro-enfermidade que
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prevê, entre caitras medidas, um subsídio federal aos Estados
que se decidirem a implantar um sistema de serviços médicos.
As prestações do seguro-velhice e morte serão iniciadas
agora em Fevereiro do corrente ano, não tendo sido instituído
ainda o seguro-invalidez, nem também houve a possibilidade
de extensão do regime de seguros-sociais aos trabalhadores
agrícolas e em serviço doméstico.
Em relação a esse último problema, observa o Sr. Altmeyer
que "uma das razões per que não se tem estendido os benefícios do seguro social ao trabalho agrícola e ao serviço doméstico é a dificuldade de administração desse seguro", reconhecendo, entretanto, como administrador eminente que é, a exigência de ser resolvida a dificuldade administrativa ante as necessidades da vida social.
É necessário refletir com o ilustre técnico norte-americano,
registando a sua profunda verdade prática: "a legislação nem
sempre é suficiente, tem que ser completada e efetivada por
meio de uma adequada aplicação: a administração1 e a legislação em ação".
As dificuldades entretanto encontradas ncs Estados Unidos
derivam de dois graves problemas, conforme adiante melhor
estudarei; o primeiro é a excessiva autonomia estadual com
poderes de legislação em matéria de Direito Substantivo, cerceando extremamente a unidade administrativa do país e a
fácil difusão dos institutce jurídico-políticos exigidos pelo mundo
moderno; o segundo motivo que tem determinado o lento evoluir da grande nação norte-americana na direção da justiça
sqcial é o antigo e permanente preconceito liberal que repeís
a intervenção do Estado na ordem económica e que tem sido o
grande obstáculo anteposto a renovação política empreendida
pelo eminente Presidente Rcosevelt.
Aos que se prendem ao preconceito, produto de uma concepção errada dos fins do Estado, responde o Sr. Altmeyer,
sem perder o seu espírita democrático que tanto caracteriza os
homens públicos do seu país:
"Alguns temeram o desenvolvimento da legislação
do trabalho porque crêem que representa uma inter-
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venção indébita da Estado em um campo que pode ser
coberto de melhor modo por diretas negociações entre
os grupos interessados; "entretanto, em uma democracia tal temor não tem qualquer fundamento", pois haverá tanta intervenção quanta decidam os mesmos
grupos realizar no interesse público".
E a sua concepção democrática areja-se ante uma ideia de
inserção de ordem e de justiça no plano da scciedade:
"O Governo tem a responsabilidade de conciliai
os interesses em conflito e dar, pelo menos, uma proteção mínima aos seus cidadãos contra as forças económicas impessoais que criam riscos que não podem
ser suportados por indivíduos isolados. Em uma demo
cracia, o Governo- representa a todos, atuando cooperativamente para levar a termo aquelas coisas que não
podemos fazer individualmente ou por grupos. Uni
governo democrático representa a forma mais alta de
cooperação conhecida pelo homem e nós não devemos
vacilar em usá-la como um instrumento de Justiça Social e Económica".
O profundo espírito liberal-democrático que ainda constitue o maior pensamento político dominante na grande nação
norte-americana foi caracteristicamente manifestado pela mensagem lida na quarta sessão da Conferência, proveniente da Secretária do Trabalho do Governo dos Estados Unidos Miss Francês
Perkins e relativa à designação de dois representantes operários à reunião de Havana em respeito à solicitação feita ao Governo pelas duas entidades que congregam os trabalhadores
naquele grande país. Acolhendo a dupla proposta, o Governo
designou dois delegados operários, os Srs. James Barrem Garey,
Secretário da grande organização trabalhista "Congress of Industrial Organization" e George Harrison — Presidente da Associação dos Empregados Ferroviários. A Conferência resolveu
a situação atribuindo um voto único à delegação.
Em seus discursos, ambos defenderam com vigor a absoluta liberdade de associação e proclamaram o sindicalismo
como a base mais eficiente para o progresso da Justiça Social.

É notável assinalar na Delegação Operária Norte-Amerícana,
como Conselheiro Técnico a alta representação intelectual do
Monsenhor Francis Haas, professor de Economia Política e decano da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica
de Washington.

Ainda ouvimos com grande interesse as expressivas e vivas
exposições formuladas pelo Delegado Governamental da Bolívia,
Sr. Victor Andrade, jovem e brilhante orador, sobre a posição
da Bolívia no segundo lugar da produção universal de estanho,
circunstância olvidada no relatório Winant, e pelo Delegado Governamental da Colômbia, Sr. Francisco Posada Zarate, sobre os
recentes prcgressos de sua pátria em matéria de Seguros Sociais e de Jurisdição especial do trabalho, nãa tendo feito a menor referência ao problema do índio na Colômbia, tema que absorveu o discurso do Delegado Operário dessa ilustre nação,
Sr. José de J. Camacho, que apontou a ausência de solução
desse problema em seu país e, em geral, na América.
Foi tombem alvo de grande atenção; o discurso do Sr. Fideí
Alberto Lopez Arteta, Delegado Governamental do Equador, em
torno do Código do Trabalho, promulgada em seu país em
agosto de 1938, e do sistema completo de segures sociais
enfermidade, maternidade, invalidez, velhice e morte, scb a
orientação do Instituto Nacional de Prevision, em cuja Presidência se encontra o digno delegado equatoriano.
O Delegado Governamental do Canadá, Sr. Walter A.
Riddel, grande colaborador da Organização Internacional do
Trabalho, salientou a positiva expressão industrial do Canad-j,
cujos produtos manufaturados ou semi-manufaturados atingem.
a porcentagem de 72% do total das exportações. Manifestou o
Delegado Canadense a grande solidariedade tributada pelo seu
país à Organização de Genebra, onde a continuidade do pessaal da delegação de sua pátria manteve em todas as coníe
rências uma participação interessada e eficiente.
Uma bela exposição produziu também o Sr. Eugênio Pereira,
Delegado Governamental do Uruguai, das instituições sociais do
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seu bem organizado país, salientando-se o "Instituto de Alimentacion Scientifica dei Pueblo" e o "Instituto Nacional de Vivendas
Económicas".

vando o desenvolvimento dos discursos e o sentido que a
ferência assumisse para uma intervenção oportuna.
\
Assim na primeira sessão em que se discutiu o relatório
do Diretcr Winant, tendo falado o Delegado Patronal do Chile,
o Delegado Operário do México e o Delegado Governamental
do Peru, discursou o Sr. Crisóstomo de Oliveira em termos
de grande elevação.
Da sua oração é conveniente destacar o justo conceito que
fixou scbre a alta função do Ministério do Trabalho, recomendado pela Conferência de Santiago do Chile em 1936 e já instituído no Brasil, desde 1930, depois da vitória da Revolução empreendida pelo grande Presidente Vargas. Salientou o orador
operário brasileiro o prestígio popular que possue o Governo
do nosso país pela orientação justa e humanitária de sua legislação social que se amplia e aperfeiçoa hoje em dia sob a
direção ilustre do Ministro do Trabalho Dr. Waldemar Falcão.
O Sr. Crisóstomo de Oliveira deu um perfeito- desempenho
à sua missão interpretando com fidelidade a expressão de inteligência e de dignidade dos trabalhadores brasileiros.
Do meu discurso, cuja cópia integral junto em apêndice a
este relatório, apenas direi que em resposta ao relatório Winant
tive o intuito de permanecer em um nível de pensamento gerai
sobre os graves problemas que comovem a conciência política
da Humanidade atual e de situar o Brasil nesse ambiente, indicando, então, a magna obra que o preclaro Presidente Vargas
tem realizado no sentido da instauração da Justiça Social.
Deliberadamente afastei do meu discurso referências a países
estrangeiros assim como não discuti teses que tivessem relação
com problemas europeus.
Em três partes principais divide-se a minha exposição:
a) sentido da crise sccial que assolou a civilização ocidental contemporânea e sua reparação política;
b) realizações do Governo do Presidente Vargas no plano
da Justiça Social, particularmente depois da primeira Conferência do Trabalha dos Estados da América, reunida em 1936 na
capital do Chile, sendo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio o Professor Dr. Waldemar Falcão ;
c) conceito da política imigratória do Brasil.

O BRASIL E O RELATÓRIO WINANT

Depois desse explêndido panorama da situação política e
económica dos principais paises americanos é que se pode compreender o grande alcance de semelhantes reuniões e valorizar
a projeção das declarações proferidas no recinto de tão relevantes Congressos.
A delegação brasileira teve a preocupação de manter a
brilhante tradição do Brasil nos Congressos Internacionais, tradição que, de tanta prudência, elegância e sabedoria, confere
ainda à simples e prévia apresentação dos seus Delegados
uma auréola de prestígio que se evidencia por urn acolhimento
geral de respeito e de admiração.
Experimentou a Delegação Brasileira essa manifestação de
simpatia das nações irmãs da América e dos dirigentes da Or<
ganização Internacional do Trabalho.
Reflexo da vigilante e nobre atividade do Itamaratí, o; Brasil
desfruta uma incontestável posição de primasia entre as nações
americanas, derivada daquela orientação tradicional e única
na América de uma diplomacia continuada e coerente.
Na escolha do 1.° Delegado Governamental do Brasil para
a proposta da presidência da Conferência, na eleição do mesmo
Delegado, que este subscreve, para a presidência da primeira
e mais importante Comissão da Conferência, traduziram-se alguns cios gestos de simpatia reiteradamente prestados pelas nações americanas à nossa querida Pátria.
Procurou então a Delegação Brasileira sempre elevar por
todas as formas esse brilhante sentido de dignidade das representações do: Brasil, tendo alcançado o mais grato sucesso orn
sua missão mercê da homogeneidade de sua composição e do
seu espírito de coordenação permanente.
Para falar sobre o relatório Winant ficou combinado que o
Delegado Operário Sr. Chrisóstorno de Oliveira proferisse o seu
discurso logo nas primeiras reuniões enquanto que o autor do
presente relatório se guardaria para as últimas sessões, obser-
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Dentro dos breves limites de tempo reservados aos oradores, sintetisei as fórmulas mais expressivas dessas três considerações, da maior oportunidade em face não só do próprio relatório Winant, como das questões políticas que já se anunciavam
e deveriam constituir o imprevisto e culminante aspecto da Conferência de Havana.
A COMISSÃO DE RESOLUÇÕES

Grande foi a atividade desenvolvida pela Comissão de Resoluções. Na sua Presidência pude admirar o entusiasmo criador que inspirava as Delegações tripartidas da Conferência de
Havana. Na Vice-Presidêncía dois nomes de significação1 social, os Srs. Mac Donnel (Delegado Patronal do Canadá) e
Lázaro Penna (Delegado Operário de Cuba), tendot como relator
o brilhante e jovem jurista cubano Dr. Herrnínio Rodrigues e assistida do erudito e douto Consultor Jurídico da representação
do "Bureau Internacional du Travail" Dr. Jenks, estava a Comissão de Resoluções perfeitamente aparelhada para os mais
altos e vibrantes debates.
Efetivamente o desenrolar das suas sessões ocorreu sob um
ambiente do maior interesse e vivacidade.
A mais animada polémica consagrou a votação das importantes resoluções encaminhadas ao plenário da Conferência, tais
como a que se referiu sobre a possibilidade da reunião da Conferência Internacional da Trabalho em alguma capital americana na hipótese das circunstâncias excepcionais do conflito
europeu não permitirem a sua celebração em Genebra; a resolução relativa à volta à O. I. T. dos Estados Americanos que
dela se afastaram; a referente à liberdade cívica coma condição de elevação do trabalhador; outra sobre o estabelecimento
de comissões tripartidas nos países americanos para o estudo
e coordenação com a O. I. T.; resoluções ainda sobre as relações industriais, sobre a concorrência que os produtos da
América sofrem da política de baixos salários dos outros continentes; sobre o intercâmbio de funcionários dos organismos cio
Trabalho; sobre o código de segurança das fábricas; sobre a
liberdade de associação; sobre a liberdade da organização sin-
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dical no plano das federações e confederações; sobre o limite
de peso de cargas em transporte humano; sobre o Código do
Trabalho Americano; sobre os latifúndios; sobre a fixação de
salários mínimos; sobre a questão indígena; sobre os trabalhadores intelectuais; sobre a habitação popular; sobre os organismos de conciliação e arbitragem e sobre a simplificação' dos
ritos processuais nas ações perante a Justiça do Trabalho. Por
essa simples menção poder-se-á avaliar a extensão dos debates
travados no seio dessa magna Comissão e a repercussão de
suas decisões.
Entre todas as resoluções adotadas pela Comissão salientarei ainda a que recomenda que a publicação da Jurisprudência
da Trabalho promovida pelo "Bureau" abranja os Estados americanos e se edite também em castelhano e, segundo acrescentou
o Presidente da Comissão', em português, justificando a sua
proposta com a metade da população da América Latina que,
no Brasil, fala a língua portuguesa.
Quatro outras resoluções da maior ressonância política originaram-se na mesma ilustre comissão, relativas à denominada
Declaração de Havana, à semana de 40 horas, ao problema
dcs refugiados políticos e à homenagem ao Professor e Jurisconsulto cubano Sanchez de Bustamante.
A DECLARAÇÃO DE HAVANA

Do mais nobre e eloquente teor foi a resolução encabeçada
pela Delegação Cubana e que exprimiu em nome dos representantes governamentais, patronais e operários da América "su fé inquebrantable en Ia cooperación internacional, en Ia
necessidad ineludible de obtener Ia paz y seguridad internacionales y su creencia de eliminar Ia guerra como instrumento
de política nacional". Prosseguindo na grandiosa e solene
afirmação de paz e de justiça, a Declaração preconiza o respeito às normas do Direito Internacional e conclue par prometer
um firme e decidido apoio à obra da Organização Internacional
do Trabalho.
Superiormente justificada na décima sessão: do plenário da
Conferência pelo talentoso advogado cubano Dr. Herminio Rodrigues, foi a Declaração de Havana unanimemente aprovada.
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O BRASIL E A DECLARAÇÃO DE HAVANA

Na ocasião em que era discutido, em plenário, o texto da
Declaração de Havana em nome do Brasil proferi as seguintes
palavras:
V

"Meus senhores: Como Delegado Governamental
do Brasil, não podia deixar de falar sobre a proposta
do ilustre Delegado de Cuba, Dr. Herminio Rodriguez,
proposta que foi denominada "Declaração de Havana"
e que visa a harmonia entre as nações para alcançar
a paz continental e a justiça social na América.
No Brasil, tem sido sempre adotada, como princípio
fundamental da política externa, a regra da arbitragem para a solução jurídica e pacífica de todos os conflitos internacionais, princípio inscrito em sua própria
Constituição.
Não posso deixar de acompanhar com emoção sincera e profunda o pensamento da resolução que acaba
de ser formulada e que corresponde à secular tradição
da política externa do meu país. A paz, meus senhores,
não resulta de uma fatalidade arbitrária: é antes a alta
consequência de um generalizado estado de espírito,
produto de uma convicção interior, fortalecida quotidianamente pelo respeito entre as nações e pelo prestígio
assegurado às relações jurídicas.
Essa luminosa inspiração foi definida em termos
imortais pelo, genial Rui Barbosa na Conferência de
Haia ensinando aos povos do novo e do velho continente que a única forma de conservar um equilíbrio
justo e permanente entre as nações seria o estabelecimento deliberado do respeito entre elas, sem distinção
entre grandes e pequenas potências.
É para atingir esse ideal que se apresenta a resolução que acabamos de ouvir por intermédio do ilustre
representante da República Cubana, que estabelece
como norma de paz continental o recurso à arbitragem
com a rnais absoluta confiança no triunfo da razão e da
justiça.

Meus senhores, esse espírito deve ser sagradamente
mantido e iluminado pela invocação gloriosa da nossa
história e pela reflexão renovada nos temas de nossa
conciência cristã.
Que no setor da legislação social do trabalha seja
fecunda a cooperação da Organização Internacional do
Trabalho para o prolongamento dos dias pacíficos do
continente americano".
A SEMANA DE QUARENTA HORAS

Por proposta do Sr. James B. Carey, Delegado Operário dos
Estados Unidos e cem sugestivas considerando foi apresentado
o projeto de resolução em que pretendendo a elevação do
"standard" de vida dos trabalhadores, entre outras medidas, era
indicado "o estabelecimento de um máximo legal para a duração do trabalho, que em nenhum caso poderá exceder de um
"standard" semanal de trabalho superior a 48 horas; e que se
deverá basear, sempre que seja possível, sobre a ideia de que
o "standard" que se deverá obter, se ainda não o tiver sido, será
o princípio da semana de quarenta horas, aplicado de tal forma
que o "standard" de vida não se reduza como sua consequência"'.
A comissão de resoluções, depois de vivo debate, por onze
votos contra dez, votou contra o final da proposta, tendo sido
suprimida toda a parte relativa ao ideal de 40 horas de trabalho
por semana.
Com leve alteração de redação, a Delegação Operária
Norte-Americana renovou a sua proposta em plenário, tendo
merecido, como declaração de princípio, a aprovação dos representantes patronais por intermédio do Delegado Patronal
cubano Dr. Brito e unânime adoção pela Conferência.
A resolução aprovada por todos os Estados presentes à
Conferência, ante a moderação de sua fórmula para ser estabelecida "quando» e nos casos em que seja possível" não deveria ser combatida pelo Brasil, que inscreve exatamente o princípio em sua Constituição (letra i do art. 137 - "dia de trabalho de oito horas, que poderá ser reduzido, e somente suscetível de aumento nas casos .previstos em lei").
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A tendência à redução geral do trabalho para quarenta
horas criaria, por outro lado, largas possibilidades para uma
formação cívica, intelectual e moral mais incentivada, das
massas operárias, dispondo estas então de lazeres mais frequentes .
A resolução aprovada sem criar qualquer obrigação defendia um ideal que reputo duplamente conveniente: à economia
e ao trabalho.
O Brasil além disso tem ensaiado a redução de horas de
trabalho em várias categorias profissionais, como por exemplo,
no regulamentei da duração do trabalho dos empregados no
serviço de telegrafia, radiotelegrafia e radioteleíonia em que
foi fixada em seis horas a jornada máxima de trabalho (artigo
1.° do decreto n. 24.634, de 10 de julho de 1934). De seis horas
também é o dia de trabalho dos empregados em bancos e casas
bancárias (art. 1.° do decreto n. 22.322, de 3 de novembro
de 1933).
Além dessas hipóteses de semana de 36 horas, houve uma
redução maior no decreto-lei n. 910, de 30 de novembro de
1938, que dispôs sobre a duração e condições do trabalho em
empresas jornalísticas, estipulando o dia normal de trabalho
de cinco horas (art. 3.°).
Convém finalmente salientar a tendência expontânea que
se está generalizando em certas industrias no Brasil para a
adoção da semana de quarenta e quatro horas, suspensa a atividade das fábricas às 12 horas, aos sábados.
Por todos esses motivos o princípio da semana de quarenta
e oito horas e a aspiração operária, consagrada pelo voto dos
empregadores, da tendência para a semana de "quarenta horas"
não tiveram oposição da Delegação Brasileira, sendo, ainda,
a minha convicção pessoal favorável àqueles preceitos.
A QUESTÃO DOS REFUGIADOS POLÍTICOS

No seio da Comissão de Imigração o Conselheiro Técnico da
Delegação Operária do Chile, Sr. Salvador Occampo, Sub-secretário Geral da Confederação de Trabalhadores do Chile, apresentou um projeto de resolução reclamando dos Estados da América
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uma solução para a situação dos refugiados políticos que cê
encontram na França. Justificando a vinda de uma massa humana superior a duzenías mil pessoas para a América, o Sr. Occampo dirigia as mais violentas críticas à revolução triunfante na
Espanha e ao respectivo Chefe e tecia comentários acerbos acs
regimes políticos de certos países da Europa.
A Comissão de Imigração, sem recusar o aspecto humanitário da proposta, concluiu por admitir que a mesma era estranha
às tarefas reservadas aos seus estudos e decisão.
Não tendo sido a proposta do Sr. Occampo considerada um
problema imigratório, o seu auter recorreu para a Comissão de
Resoluções, apresentando, então, o projeto de resolução, pela Delegação Completa da República do Chile, compreendendo,1 os
seus três grupos, governamental, patronal e operário.
Encontrando-me na presidência da "Comissão de Resoluções", salientei desde logo que o objeto de semelhante proposta
era completamente estranho à ordem do dia previamente fixada
para a Conferência.
Em face da divisão de opiniões que' imediatamente surgiu,
passei a presidência ao 1.° Vice-Presidente, Sr. Mac Donnel, e
ocupei a tribuna para salientar o grave erro que constituiria a
aprovação daquela resolução, afirmando que a questão envolvia
um "problema político exclusivamente europeu" e que seria uma
exorbitância a sua discussão em uma Conferência Americana.
Efetivamente, .não se cogitava de socorrer populações americanas,
nem estava em debate um problema legislativa, político ou eccnôrnico de origem americana. Reconhecida, outrossim, preliminarmente, ser a mesma matéria alheia aos assuntos de imigração, uma intervenção da Conferência assumia as proporções de
uma manifestação política perigosa e inconveniente.
Precedente altamente prejudicial, transformava a tranquila
compreensão das Conferências Americanas em tribuna distante
e preservada para o ataque às situações europeias, estabelecendo na América a agitação dos angustiosos problemas que
atormentam ciutros continentes.
Implicando o projeto apresentado em uma agressiva sensura
que se estendia até a hospitalidade proporcionada pela França,
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não se oferecia um só aspecto legítimo, exceto o invocado e inoportuno sentimento de humanidade, para o pronunciamento da
Conferência de Havana.
Acrescentei ainda que, nos termos da resolução proposta, dirigir a Conferência uma recomendação às nações americanas
para que recebessem os emigrados políticos espanhóis, constituía
uma impertinência e um atentado à autoridade soberana dos Estados, a que até se sujeitam os casos concretos de seleção pessoal no cumprimento dos próprios tratados de imigração e colonização .
Levantei a maior oposição à proposta Occampo, cujo estilo — não comento os propósitos — se revestia de todas as aparências de uma moção bolchevista.
Concluí finalmente, acentuando a incompetência de uma Conferência Regional Americana para abordar um tema essencialmente europeu e que, mesmo sob o alegado prisma de humanidade, não poderia ser resolvido sem a audiência dos países da
Europa, em causa. Admitiria o seu estudo em uma Conferência
Internacional, mas nunca em uma Conferência Americana.
Resultou, em consequência, manifestar-se a Comissão de Resoluções, depois de várias horas de discussãa, por 12 votos
contra sete, pela rejeição da proposta Occampo.
Longe estava, ainda, cem essa derrota, a serenidade em torno
desse apctixonante debate; renovcram-se as consultas e as adaptações de redação para ser reiterada a proposição da questão.
Registo, em face de possíveis suposições, em contrário, a atitude de reserva com que se manteve a Delegação mexicana, orientada pela prudente © inteligente discreçãa do Sr. Villalobos,
diretor do Departamento Nacional do Trabalho de sua pátria, Já,
então, ausente por ter regressado ao seu país, o Sr. Lombardo
Toledano, delegado* operário.
Devo, também, frisar, lamentando-o, o procedimento suspeito
e completamente incabível de alguns representantes da Organização Internacional do Trabalho, que praticaram um movimento
de inesperado e irritante conluio a favor da proposta Occampo.
Seria algo de patrocinado pela Sociedade das Nações?...

Novas fórmulas de redação divulgadas revelaram a intenção
de não haver renúncia por parte dos autores do movimento quo
veio desnortear os rumos elevados da Conferência.
Alterações foram sucessivamente incluídas no projeto de resolução, suprimidas todas as referências político-partidárias e tornada a resolução mera recomendação às nações americanas.
Abalados nesse momento os elementos patronais, os menos
consistentes da Conferência, cuja tolerância em princípios que
lhes não- alterem as condições económicas tem sido o motivo dos
seus vícios mais comprometedores, ficaram os representantes governamentais isolados na resistência ao erro que se propagava.
Convoquei, nessa ocasião, todos os delegados do grupo governamental, e conheci nesse momento a fidalguia dos delegados
governamentais do Chile, Srs. Sotomayor e Martin Figueroa, este
último ministro plenipotenciário do Chile em Cuba.
Firmado no princípio que postulei no início da polémica e
com o apoio do delegado norte-americano Sr. Altmeyer, do delegado argentino Dr. Pinto, do delegado do Equador Dr. Lopes
Arteta, inverti os termos da última proposta, que quasi geral
acolhida encontrava.
Propus, então, que a matéria fosse encaminhada à Organização Internacional do Trabalho, instituição de âmbito universal,
única competente para examinar o assunto.
Devo louvar a atitude assumida nessa circunstância pelos
referidos delegados governamentais chilenos, que afirmaram o
seu apoio a essa solução final e se comprometeram a orientar a
Delegação Operária do seu país, no sentido dessa decisão, unanimemente adotada pelo grupo governamental.
E assim, efetivamente, foi apresentada, ao plenário, pelo Sr.
Occampo a seguinte proposta:
"Por cuanto hay en el presente en algunos países de
Europa un gran número de refugiados, siendo su situacion bajo Ias presentes circunstancias agravada grandemente per Ia guerra europea; considerando que Ia siturtcion de estos refugiados por sus condiciones especiales
debe merecer Ia atencion muy seria de los pueblos americanos; Ia Conferencia resuelve: Recomendar a Ia Orga-
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nízacion Internacional dei Trabajo preste preferente atencion para Ia solucion de este problema humanitário."

Estava devolvido à Europa um problema europeu...
HOMENAGEM A BUSTAMANTE

Â Comissão de Resoluções apresentei uma proposta de hcrnenagem ao sábio jurisconsulto cubano, Dr. Sanchez de Bustamante, que figurou como único representante dos países latincamericancs na Comissão de Legislação Internacional do Trabalho
criada pela Conferência da Paz de Versalhes.
Já em meu discurso oficial havia salientado o alto sentido
americano' do Código de Direito Internacional Privado, da autoria
do eminente professor, e nessa proposta estabeleci as grandes
ligações existentes entre a Organização Internacional do Trabalho e, consequentemente, a Conferência de Havana -- e a insigne atividade jurídica de tão ilustre mestre.
Aprovada por unanimidade, essa resolução mereceu também
ser subscrita pelo delegado governamental do Equador, Dr. Lopez
Arteta.
Do professor Sanchez de Bustamante tive a honra de receber
a seguinte caria:
"Diciembre, 2, 1939 - - S r . Dr. Luiz Augusto Rego
Monteira, Delegado dei Brasil en Ia Segunda Conferência
Internacional dei Trabajo de los Estados de América, Habana. — Muy Sr. mio y de mi más alta consideración:
No encuentro palabras Io bastante expresivas para darle
a usted Ias gracias por el bondoso proyecto de resolución presentado por usted y el Delegado dei Ecuador
Dr. Lopez Arteta y que adopto Ia Conferencia en su
sesíon de ayer tarde.
Crea usted que mi agradecimiento no tiene limites
y que es tan grande como el honcr immenso que esa
Resolución significa para mi.
Aprovecho com mucho gusto ocasión para ofrecerme de usted sincero amigo. -- (Ass.) — António S. de
Bustamaníe..".

— 43 —
SEGUROS SOCIAIS

Tema de grande relevo na ordem social e económica do
mundo contemporâneo, o estudo dos problemas concernentes à
instituição das várias modalidades de Seguros Scciais constituiu
objeto de ordem do dia da primeira Conferência Americana do
Trabalho, realizada em Santiago, e foi mantido no programa dos
trabalhos da Segunda Conferência Americana, de Havana.
A Comissão que se organizou para a consideração de tão
importante problema foi presidida pelo ilustre Sr. Villalobos, diretor do Departamento Federal do Trabalho do México, cabendo
a vice-presidêncía aos Srs. Ralph H. Watson, conselheiro técnico
da Delegação Patronal Ncrte-Americana e Srta. Rose Schneiderman, conselheira técnica da representação operária, também dos
Estados Unidos.
Além do relator geral da Comissão, Dr. Carlos Manuel Raggi
Ageo, conselheiro técnico da Delegação Governamental de Cuba,
foram relatores parciais: os Srs. Dr. Castão Quartin Pinto de
Moura, conselheiro técnico da Delegação Governamental do
Brasil, para os assuntos concernentes à reparação dos acidentes
do trabalho e das doenças profissionais; Lopez Arteta, delegado
governamental do Equador, dos princípios sobre seguro-enfermidade; e Altmeyer, chefe da Delegação Governamental dos Estados Unidos, do regime de seguros sociais para a velhice, invalidez e morte e do seguro social por desemprego involuntário (segoro "chômage").
Devo salientar o relevo com que se desempenhou de sua
missão de relator parcial da Comissão de Seguros Sociais, o
Sr. Dr. Quartin de Moura, representando com alta expressão o
desenvolvimento dos estudos atuariais realizados no Brasil.
Em face do mais importante tema suscitado no programa de
sua explanação — o das instituições empreendedoras dos seguros
contra riscos profissionais - - que, segundo a recomendação da
Conferência, não deveriam ser instituições de fins lucrativos, o
Dr. Quartin de Moura assim se manifestou com grande senso
político:
"Sem entrar em discussões profundas no que respeita às vantagens ou desvantagens do liberalismo eco-
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nômico e da livre concorrência para a obtenção de melhores serviços, ou sobre a capacidade ou a incapacidade do Estado como administrador, desejo apenas pôr
de manifesto as vantagens inegáveis do processo Já adcíado de longa data no meu país. Não se trata, todavia,
de departamentos de administração pública e sim de
entidades autárquicas, para-estatais, ou sociedades mútuas patronais".
Adotando, aliás, esse ponto de vista, que é o que melhor corresponde aos fins que presidiram à instituição dos seguros sociais
no mundo moderno, a Comissão não pretendeu que se estabelecesse, desde logo, uma exclusividade no plano> das soluções atualmente estabelecidas, mas apenas recomendou o princípio que se
deveria colimar na instauração da nova e melhor ordem social.
O plenário ouviu ainda es demais relatores, que afirmaram
os progressos a serem realizados no prolongamento das direírizes fixadas, anos antes, em Santiago. Foram novamente reiteradas as recomendações da Primeira Ccnferência Americana de
Trabalho sobre a organização do seguro doença e maternidade
que, contrariamente à doutrina, tem sido instituído na América
depois das outras modalidades de Segures Sociais.
Cogitou-se igualmente na Conferência •— sendo aprovada a
respectiva resolução — da extensão dos seguros sociais de velhice, invalidez e morte aos trabalhadores agrícolas, com a ressalva realista: "en cuanto Io permitan Ias condiciones imperantes
en Ias regiones rurales de cada país".
Pessoalmente entendo que o problema deve ser abordado com
segurança pelas delegações dos países da América em uma Conferência Internacional de Trabalho, na qual se possa exigir dos
governos de impérios coloniais igual proteção para os respectivos
trabalhadores, evitando-se a concorrência que a produção obtida
à custa do trabalho indígena servil oferece deslealmente ao trabalho livre do Continente Americano.
Foi destacado: com propriedade pelo ilustre delegado governamental norte-americano Sr. Altmeyer o princípio, proclamado
depois pela Conferência, sobre o sentido económico e social que
devem ter as operações de inversão de fundos das instituições de
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previdência sccial. Esse duplo aspecto de segurança económica
do emprego do património e de finalidade social da inversão foi
sempre a tese que defendi quando tive a honra de integrar o Egrégio Conselho Nacional do Trabalho.
Essa sábia orientação ficou bem definida na resolução seguinte:
"Conviene reglamentar Ia inversion de los fondos de
Ias instituciones de seguro, determinando Ias condiciones de seguridad, de rendimiento y de movilidad a que
deben responder dichos inversiones. - - Una vez cumplidas dichas fundamentales condiciones, conviene tener en
cuenta, ai elegir Ias inversiones, su utílidad económica
y social, con el especial cbjeto de mejorar Ias condiciones de vida de Ia poblacion asegurada."
Apresentado pelo mesmo delegado governamental dos Estados Unidos o projeto de resolução concernente ao seguro contra
o desemprego, foi o mesmo aprovado pela Conferência, não obstante a oposição do delegado governamental da Bolívia e as restrições objetadas pela Delegação Brasileira.
Nessa circunstância fiz a declaração que se segue :
"Acompanho o voto já manifestado pelo meu colega
representante do Brasil no seio da Comissão de Seguros
Sociais, afirmando que o problema de seguro dos trabalhadores em "chômage" não é um problema que interesse
às nações latino-americanas. Expressivamente este problema não terá ambiente no Brasil, onde o trabalho humano é sempre solicitado para o maior desenvolvimento da
sua crescente produção.
Não constitue este meu voto qualquer restrição ao
sistema de seguros sociais obrigatórios, cuja extensão e
magníficos resultados no Brasil são de todos conhecidos.
No Brasil milhões de trabalhadores são beneficiados
pelas ótimas instituições de seguro social obrigatório.
O meu voto apenas atinge esse problema restrito do
"chômage" que felizmente não se verifica no meu país.
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TRABALHO DAS MULHERES E DOS MENORES

gestante, assegurando a esta, sem prejuízo do salário, um período
de repouso antes e depois do parto.
Destaquei o fato de haver sido o Brasil o único país da América que ratificou todas as convenções propostas pela Organização
Internacional do Trabalho, relativas à proteção do trabalho das
mulheres e dos menores.
Relatei, outrossim, como a legislação brasileira da proteção
ao trabalho de mulheres e de menores (decretos ns. 21.417-A, de
17 de maio de 1932, e 22.042, de 3 de novembro de 1932) se antecipou, em grande parte, às Recomendações Internacionais e às
resoluções da Conferência de Santiago.
Essa exposição sobre o excepcional valor atribuído no Brasil
à função social da mulher e da criança foi alvo dia mais favorável
impressão e da mais fervorosa manifestação de simpatia.
O nível elevado ern que decorreram os debates da Comissão
de Trabalho de Mulheres e Menores foi especialmente assinalado
pela respectiva presidente Miss Winslow, que assim se expressou
em plenário :

Sobre as teses constantes da ordem do dia da Conferência,
o "Bureau Internacional du Travai!" elaborou, como sempre ocorre,
eruditas e bem informadas monografias, estabelecendo a longa
marcha de progressos ou de recuos da organização social nos
tempos decorrentes entre a última Conferência e a que é no momento celebrada.
A monografia especial sobre os problemas relativos ao trabalho das mulheres e dos menores foi ainda enriquecida pela enumeração de "princípios de um programa eventual de trabalho",
verdadeiro arite-projeto de eficiente fundamento para as discussões.
Presidida a Comissão do Trabalho das Mulheres e dos Menores
pela inteligente Senhorita Mary Winslow, altamente credenciada
como delegada governamental dos Estados Unidos, foram seus
vice-presidentes o Dr. Ernesto Freyre, secretário da delegação
patronal de Cuba, e Sra. Lombardo Toledano, conselheira técnica
da delegação operária do México, substituída, posteriormente, por
ausência, pelo1 Sr. Camacho, delegado operário da Colômbia.
A Senhora Jorge de Telia, Diretora do "Bureau Nacional da
Mulher e Menores", de Cuba, exerceu com grande proficiência o
cargo de relatora da comissão.
Não obstante os elevados encargos que me foram cometidos
de presidente da Comissão de Resoluções, acompanhei os trabalhos da importante comissão onde os problemas concernentes à
prcteção da mulher e dos menores foram objeto das mais nobres
ponderações.
Fui, mesmo, o primeiro orador na primeira reunião realizada,
demorando-me na exposição das providências largas e generosamente empreendidas pelo benemérito Presidente Vargas a favor
da mulher e da criança. Sublinhei especialmente a categoria
superior, de preceitos constitucionais, em que são compreendidos,
no Brasil, os preceitos referentes à prcteção da família, ao amparo
da mulher trabalhadora e à preservação da infância.
Analisei a modalidade original da Constituição de novembro
de 1937 (art. 137-L) que fixa a norma de proteção à trabalhadora

"Ia seriedad y conciencía con que cada miembro de
Ia Comición ha ejecutado su trabajo. Cada Proposición
fué examinada profunda y detalladamente y Ia experiência y conocimientos de cada miembro de nuestra comisión fué aprovechada en el desenvolvimento de nuestras
recomendaciones" .
A mais alta preocupação da comissão, como ainda salientou
sua ilustre presidente, foi o amparo da trabalhadora gestante.
Convém aqui registar a opinião pessoal da nobre dama que presidiu aos trabalhos da comissão e que é uma das maiores "leaders" femininas dos Estados Unidos :
En mi manera de pensar ninguna solución satisfa- '
toria se podrá dar a esta situación hasta que Ias famílias
írabajadoras iengan Ias seguridades económicas suficientes que garanticem que Ias mujeres en cinta y Ias
madres que crían a sus ninos no tengan necesidad de
salir a trabajar para contribuir a Ias entradas económicas de Ia família".
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Esse alto conceito expedido a respeito da verdadeira função
social da mulher —• que é a de mulher-mãe integrada na vida de
família — revela a inspiração superior .da elite norte-americana,
tão diferente da concepção caluniosamente divulgada sobre o
senso ético e social ida mentalidade dominante nos Estados Unidos.
Sem embargo dessa reflexão, concordou Miss Winslow que,
em face da realidade das condições económicas quasi universais,
as recomendações adotadas pela comissão' constiíuiam princípios
completos para a perfeita proteção das mulheres.
Os preceitos contidos nas resoluções apresentadas pela citada Comissão em relação ao problema da maternidade assumiram
tal relevo que a digna relatora Sra. Pilar Jorge de Telia chegou
a sugerir que os mesmos fossem compreendidos sob a denominação de "Código de Maternidad de Ia Habana".
Como é fácil de verificar, pelos anexos qu© acompanham este
Relatório, as conclusões da Comissão de Trabalho' de Mulheres e
Menores abrangem capítulos importantíssimos, com claras e objetivas definições sobre Proteção à Maternidade e sobre Proteção
dos Salários femininos.
O Seguro Social a favor da maternidade, o estabelecimento
de creche nos centros operários residenciais no intuito de evitar
o transporte das crianças, a longas distâncias, pelas trabalhadoras
mães, à proibição de dispensa por motivo de casamento, foram
teses que suscitaram o mais eloquente interesse dos congressistas.
Em relação à proteção do trabalho de menores, as conclusões
da comissão também pouco acrescentaram aos princípios já contidos na legislação brasileira.
Consigno especialmente a proibição do trabalho noturno aos
menores de 18 anos e a recomendação para que as legislações
imponham aos empregadores a admissão de um número de aprendizes — sempre remunerados — proporcional ao número de operários que empregam, fixado o período1 de aprendizagem no intuito
de evitar explorações e instituído um organismo de tríplice composição — governamental, patronal e operário — para superintender a qualificação e a promoção dos aprendizes d© acordo com
os progressos de sua capacidade.

Destaco, propositadamente, por suas altas consequências, a
recomendação no sentido de que, em relação a cada técnico
estrangeiro empregado em uma indústria, seja admitido, pelo
menos, um aprendiz nacional ou naturalizado.
Registo, finalmente, que os relatórios apresentados pela Comissão de Trabalho de Mulheres e Menores foram unanimemente
aprovados pelo plenário, com manifestações favoráveis dos empregadores, representados pelo Dr. Brito, delegado patronal de
Cuba, o que evidencia o idealismo que presidiu à Conferência de
Havana.
A COMISSÃO DE IMIGRAÇÃO

"A organização das instituições oficiais de imigração e de
colonização", tal o tema constante da terceira questão da ordem
do dia da II Conferência do Trabalho dos Estados da América.
Para o estudo especializado desses problemas foi constituída
uma comissão de que foi presidente o ilustre e já citado Dr. Victor
Pinto 1.° delegado governamental da República Argentina,
e 1.° e 2.° vice-presidentes, respectivamente, o Sr. Luís Pastor,
conselheiro técnico da delegação patronal Mexicana e a Snrta.
Kathryn Lewis, conselheira técnica da delegação operária NorteAmericana.
Como relator da Comissão foi igualmente eleito o Dr. Nicasio
Silverio y Sainz, diretor geral da "Ciudadania y Migración" de
Cuba, conselheiro técnico governamental da respectiva Delegação.
O Brasil esteve representado nessa Comissão pelo delegado
governamental Dr. Paulo Estevão de Berrado Carneiro, cuja atuação foi merecidamente admirada e louvada por sua grande inteligência e fidalguia.
Participou dos trabalhos da Comissão, também, o delegado
operário do Brasil, Sr. Crisóstomo de Oliveira, digno de louvor
por suas intervenções sempre convenientes e eficazes.
Um dos motivos substanciais de atenção da Comissão de
Imigração foi constituído pelos problemas que se prevêem após a
terminação da guerra atual na Europa, quando*, então, "contingentes imigratórios, desordenados e numerosos buscarão melhores
meios de vida neste Continente", como articulou o ilustre relator.
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Outro problema grave discutido foi o da evolução que, nos
últimos tempos, se operou da emigração espontânea para a emigração forçada, criando árduos problemas para os países interessados na seleção das correntes imigratórias necessárias ao
progresso de suas riquezas.
A solução do problema imigratório, obedecendo ao duplo
aspecto nacional e internacional, deverá fundamentalmente respeitar o princípio de soberania dos Estados — cujo interesse maior
é o da preservação da estrutura mental e étnica dos respectivos
povos — assegurando-se correlatamente ao trabalhador migrante
uma situação jurídica e económica compensadora.
As duas situações que se defrontam, a do país de origem e a
do país de destino, não são, por sua vez, idênticas. Na verdade,
ambos se beneficiam — uns pela derivação do excesso de população, outros pela aquisição' de elementos humanos que lhes venham criar mais extensas possibilidades económicas. Bem raciocinando, entretanto, verificar-se-á que a situação do país que oferece a corrente emigratória é crítica, eis que não pode suportar
mais aquele contingente excedente de população. O país que
absorve os imigrantes, em, regra geral, poderia prescindir desses
adventícios. A absorção de imigrantes é um signo de progresso
e de expansão económica. Logo, a posição política superior é a
do Estado que recebe c imigrante e, considerando ser esse o Estado que proporciona ao imigrante o ambiente de vida económica
e de garantia jurídica, impõem-se a conclusão de que a órbita política soberana, dentro da qual a massa imigratória estará subordinada é a do Estado de destino.
Se, portanto, a maior soma de interesses e a maior expressão
de autoridade estão contidas no Estado de destino ou de imigração e lógico reconhecer que nesse problema a ordem nacional
supera a ordem internacional e que esta apenas coordena situações de direito que se deverão necessariamente subordinar à soberania do Estado de formação imigratórict.
Estas considerações são oportunas porque raramente ponderadas ao ser estudado o problema das migrações.
Valem, outrossim, para se proceder à crítica da ação do
"Bureau Internacional du Travail", que, não obstante as suas ten-

dências internacionalístas e sumamente europeias, colocou o problema ern seus justos termos, reservando à intervenção internacional o carater de simples "cooperação" e estimulando a formação,
nos Estados, de "Instituições Oficiais de Imigração e Colonização".
Os oito pontos do relatório preparado pelo "Bureau" versam
principalmente sobre este último problema - - o das instituições
oficiais. Não houve, assim, oportunidade para os estudos mais
importantes da hora crtual, que são o do choque de interesse do
país emigratório com o imigratório ; o da restrição aos indesejáveis ; o da assimilação étnica a da integração sociológica do imigrante no país de destino ; o da unidade moral das nacionalidades.
As resoluções adotadas pela Comissão de Imigração proclamaram o princípio da intervenção do Estado^ nos problemas de
imigração, mediante um organismo administrativo altamente qualificado .
Ainda nesse capítulo, o Brasil poude manifestar o aperfeiçoamento de sua estrutura administrativa, representada nesse setor
pelo antigo Departamento Nacional de Povoamento, atual Departamento Nacional de Imigração e pela recente instituição — cuja
significação salientei em meu discurso oficial — do Conselho de
Imigração e Colonização (art. 73, do decréto-lei n. 406, de 4 de
maio de 1938).
Não poderei deixar, finalmente, de consignar o notável discurso produzido' em plenário pelo Dr. Vicíor Pinto, presidente da
Comissão de Imigração e chefe da Delegação1 Argentina, definindo os caracteres basilares da política imigratória da grande nação
irmã.
Entre as várias citações desse importante discurso, reproduzirei por sua especial transcendência as seguintes palavras do Presidente Ortiz:
"La incorporación de núcleos extranjeros debe sujetarse a princípios orgânicos para asegurar el ingreso
ai país de immigrantes de fácil asimilación ai médio Argentino y que se distribuyan en forma de que no se aislen
en sus nuevos destinos, para evitar los problemas raciales emergentes de Ia inadaptabilidad o de Ia falta de aptitudes físicas y morales para ser habitantes útiles dentro de
Ia organización politico-social de Ia República."
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CONCLUSÃO

Às 18 horas do dia 2 de dezembro encerrava-se a II Conferência do Trabalho dos Estados da América, membros da Organização Internacional do Trabalho, reunida na bela Capital
Cubana.
Proferidos vários discursos congratulatórios pela feliz terminação dos trabalhos, saliento a oração proferida pelo ilustre Secretário do Trabalho de Cuba e Presidente da Conferência, Dr. Portuondo y Domenech, por suas reflexões elevadas a respeito do
sentido das conferências regionais e sua solidarização com os problemas universais, assim como sobre a afirmação da plenitude de
soberania dos Estados diante de qualquer pretensão de um superestado internacional.
O discurso do Sr. John Winant constituiu um delicado e justo
louvor a quantos cooperaram •—• apesar dos sacrifícios da hora
intranquila que a humanidade atravessa — no êxito da Conferência. As suas últimas palavras foram o espelho sincero e emocionado de sua conciêncía idealista.

Não devo 'terminar este relatório, — que aliás apenas oferece
uma síntese abreviada do desenvolvimento da grande atividade
da Conferência — sem referir o imenso encantamento que nos proporcionou a permanência na bela cidade de Havana.
Bela e histórica cidade, enriquecida de seculares monumentos
que evocam a audácia gloriosa dos colonizadores antepassados e
a imorredoura presença do genial descobridor do hemisfério ocidental é, também, a imponente capital de Cuba um atestado do
esforço construtor de um povo inquieto e criador.
O heroismo, sempre renovado em uma acidentada história
política, e a irradiação intelectual de sua célebre Universidade,
duas vezes centenária, confímam, eloquentemente, os heráldicos
timbres da ancestralidade latina.
Povo de sutil vivacidade intelectual, o cubano empolga-se de
todos os grandes ideais políticos e filosóficos. Dedicado, embora,

à expansão de sua riqueza material no açúcar e no tabaco, produtos que encheram de fortuna e de luxo a formosa capital e as
elites aristocráticas, consagra às artes1 e às ciências um soberano
prestígio, no país em que se celebra e se invoca a memória e o
pensamento do sábio e poeta José Marti.

Três delicadas e expressivas manifestações de fidalguia foram
tributadas às delegações presentes à Conferência de Havana : a
recepção no Palácio Presidencial por S. Ex. o Dr. Frederico Laredo Bru, Presidente da República Cubana,- o grande banquete no
Hotel Nacional, oferecido pelo secretário do Trabalho de Cuba
Dr. Portuondo y Domenech e sua digníssima Senhora, e a visita
proporcionada pelo coronel Batista ao Instituto Cívico- Militar.
- Citando este Instituto', devo acrescentar o qualificativo que
merece de modelar organização de ensino técnico-profissional.
Obra inspirada e executada pelo coronel Fulgência Batista, chefe
do Exército Constitucional de Cuba — revela um largo e generoso
espírito do seu autor.
Tive a satisfação de conhecer nesse Instituto os dois jovens
brasileiros — Dalio Braga e Clebio da Câmara, que completam
os seus estudos técnicos — iniciados nesta Capital no Instituto João
Alfredo, -- cursando a benemérita instituição do coronel Batista,
onde são mantidos pelo regime das bolsas escolares destinadas
aos jovens das nações irmãs do Continente Americano.
- Merece uma referência especial o Dr, José Enrique de Sandoval — correspondente da Organização Internacional do Trabalho em Havana e conselheiro especial da Secretaria da Conferência — que sempre esteve atencioso a todas as solicitações da
nossa delegação.

- Entre os funcionários do "Bureau Internacional du Travai!"
por sua alta competência, grande dedicação e constante preocupação em tudo facilitar à Delegação Brasileira, louvo o nosso
patrício Dr. R. Paula Lopes. Brilhantes qualidades possue esse
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ilustre brasileiro, alto funcionário do "Bureau", tendo sido, por sua
delicadeza e inteligência, um verdadeiro colaborador da nossa
delegação, sem prejuízo da eficiência com. que atende aos encargos de sua posição no citado "Bureau".
— Menciono, por merecerem elogio em face dos trabalhos
assíduos nos vários setores em que atuctram os membros da Delegação Brasileira, os seguintes funcionários do "Bureau International du Travai!" : Srs. Lafrance, Jenks, Stein, Blelloch, Staal e
Sra. Thibert, sem olvidar os intérpretes e taquígrafos, cuja cooperação foi verdadeiramente zelosa na rápida divulgação dos discursos
que tive de "pronunciar, de improviso, nas várias reuniões plenárias da Conferência.

de Moura e a sua Exma. Senhora pelo Ministro do Japão e Senhora Sakade Manjo; Esse ilustre diplomata foi cônsul em Santos,
tendo desposado em São Paulo uma brasileira de antiga ascendência paulista. Essa circunstância foi a determinante da homenagem prestada pelo ministro do Japão em Cuba aos compatriotas
de sua esposa.

— Dou ciência, finalmente, ao Governo, das múltiplas manifestações de cordialidade, de que foi grata a Delegação Brasileira,
por parte da representação diplomática do Brasil em Havana, chefiada pelo ilustre ministro plenipotenciário Dr. Sylvio Rangel de
Castro. S. Ex. e sua Digníssima Senhora obsequiaram os delegados brasileiros e suas respectivas Senhoras com um delicado
jantar na Legação Brasileira, que se encontra elegantemente instalada em um esplêndido prédio, no melhor bairro residencial da
encantadora capital cubana.
Sempre interessado pelas intervenções da Delegação Brasileira na Conferência de Havana, o Sr. Dr. Rangel de Castro teve a
gentileza de nos acompanhar durante a visita que fizemos ao
Sr. secretário de Estado de Cuba Dr. Miguel A. de Ia Campa.
— Saliento, também, a constante amabilidade do secretário
da Legação Dr. Teixeira Leite, dispensando múltiplas atenções à
nossa delegação.
—• Outro tanto direi do conselheiro comercial Dr. Sarmanho e
sua Exma. Senhora, de cuja delicadeza ficamos sensibilizados.

-— Registo, ainda, como especial fineza, o artístico jantar que
me foi oferecido e à minha Senhora e ao conselheiro Dr. Quartin

- Recíprocos e constantes obséquios aproximaram a Delegação Brasileira das demais representações à Conferência de Havana, criando-se um ambiente de extrema simpatia, jamais comprometida pela sinceridade e altivez com que foram defendidos OE
princípios jurídicos dos respectivos Estados.

- Em conclusão, ter-se-á como provada a eficiência de conferências semelhantes, onde são desdobrados, diante de observadores atentos e cultos, os quadros sistemáticos' e orgânicos do
setor fundamental da ordem política contemporânea,, segundo as
peculiaridades das várias nações.
A transcendência das resoluções dessas assembleias internacionais pode ser facilmente valorizada pelas repercussões que se
podem produzir e que se teem produzido nos muitos Estados que
encorporam à sua legislação as convenções originadas dos debates das Conferências promovidas pela Organização Internacional
do Trabalho.
A interdependência económica entre os povos, a solidariedade humana, as recíprocas relações dos regimes políticos entre as
nações são algumas das coordenadas que situam as conferências
internacionais do trabalho como uma das instituições primordiais
da civilização atual.
A realidade desse conceito depende, entretanto, essencialmente, da posição de lealdade e de verdade em que se coloca o
delegado de um Estado, em face dos interesses espirituais e mate*
riais da respectiva nacionalidade.
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Traduzir com vivacidade e dignidade esses interesses de sua
Pátria, interpretá-los com, fidelidade e justiça — sem prejuízo do
respeito devido às outras Pátrias e à comunidade universal
eis
a fórmula concretizadora do panorama de verdade e de harmonia que se pretende para uma assembleia internacional de intuitos
sociais e pacíficos.

Não obstante não se tratar de urna ocorrência diretamente
ligada à Conferência de Havana, objeto' deste Relatório, a circunstância de ter sido esse convite firmado' pelo eminente político norte-americano, dirigido ao delegado governamental do
Brasil à citada Conferência, justifica plenamente a alusão que faço.
Para o êxito da visita que realizei, então, à Secretaria do Trabalho dos Estados Unidos, foi decisiva a influência pessoal do
ilustre ministro Dr. Waldemar Falcão .e do embaixador Carlos
Martins Pereira de Souza, que dirige superiormente a nossa missão
diplomática em Washington.

Tal foi a norma que orientou a Delegação Brasileira à II Conferência do Trabalho dos Estados da América, membros da O. I.
T., reunida em Havana, em 1939.

O CONVITE DIRIGIDO AO DELEGADO GOVERNAMENTAL DO BRASIL PARA
VISITAR A SECRETARIA DO TRABALHO EM WASHINGTON

Consequência do prestígio adquirido pelo Brasil perante a
grande nação norte-americana, foi o delicado convite que o governo dos Estados Unidos, por intermédio do eminente subsecretário
de Estado Sr. Sumner Wells, endereçou ao autor do presente
relatóro :
"Department of State — Washington — November 30, 1939
In reply refer to — RA 550. 4 T 2-63.
Air-Mail
My dear Dr. Rego Monteiro.
The Honorable the Secretary of Labor hás pleausuie
in invitíng you, upon the termination of the Regional Conference which you are attending as Government Delegate of Brazil, to visit her at the Department of Labor in
Washington, and she requests me to convey this invitation
to you. The Secretary of Labor further requests me to
infcrm you that she will be very happy to discuss the
work of her Department with you.
If it is your pleasure to accept the Secretary of Labor's invitation, it would be appreciated if you would
,; inform the American Embassy at Habana of the dates cf
your arrival in the United States and Washington.
Sincerily Yours, (Ass.) -- Summer Wells. Under Secretary" .

Chegando em princípios de dezembro à magnífica capital dos
Estados Unidos depois de uma interessante viagem através do sul
e da parte oriental do território norte-amerícano, acompanhado do
conselheiro técnico governamental Dr. Quartín de Moura e do
delegado operário Crisóstomo de Oliveira e de nossas respectivas esposas, apresentarrio-nos à Embaixada Brasileira, ern sua
excelente sede à Avenida Massachusetts, e fomos fidalgamente
acolhidos pelo eminente embaixador Carlos Martins, secundado
pelos seus dedicados e brilhantes colaboradores.
À atividade prestante à diligência compreensiva e diligente
do ilustre embaixador Carlos Martins e ao seu incontestável
prestígio social devemos iodas as facilidades que nos foram proporcionadas nos Estados Unidos.
Acompanhado, ainda, pelos referidos colegas de delegação,
e pelo secretário da Embaixada Dr. Saboya de Medeiros, tive a
honra de ser recebido pela Secretária do Trabalho — The honorable Francês Perkins, no Palácio do "Department of Labor".
Na demorada palestra que mantive com a nobre e talentosa
dama, que superintende os assuntos de política do' trabalho na
grande nação americana, admirei a sua lúcida visão, a sua expressiva fidelidade aos dogmas da Constituição Americana e a
sua entusiástica solidariedade aos planos renovadores do Presidente Roosevelt.
Significativo é observar que, não obstante cc orientação social
do "New Deal" estabelecer diferentes concepções da função de
Estado em oposição aos antigos preconceitos liberais e anti-intervencionistas, Miss Perkins revela ainda o pensamento, genera-
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lizctdo nos Estados Unidos, contrário aos princípios autoritários.
Assim, em face do problema da greve, como nos dissídios individuais ou coletivos, as soluções jurisdícionais são- afastadas e admitida somente uma intervenção conciliatória sem outras consequências de decisão.

A alma cristã dos Estados Unidos realizou, sob os impulsos
dos seus sentimentos de solidariedade humana, a maior obra de
assistência social do mundo contemporâneo.
Não desejaria empalidecer o esplendor dessa opinião, se não
fosse a pesada impressão que me produziu a humilhante condição
do negro, principalmente no sul dos Estados Unidos, e que me
obriga a essa dolorosa menção, sob pena de traição à minha
conciência.
Removida essa lamentável pecha, que, aliás, sensivelmente
diminue nos centros de maior civilização nos Estados do Norte e
desaparece, por completo, em New York, poderemos afirmar que
a civilização norte-americana atinge às culminâncias dos "Siandards" da civilização cristã : — respeito à personalidade e em
especial da mulher e da criança, solidariedade humana, liberdade intelectual e religiosa, governo votado ao bem comum.
Desse espírito — e apesar das limitações administrativas que
as condições políticas ainda impõem — é um belo exemplo o "United Stats Department of Labor", criado pelo Congresso NorteAmericano em 1913 "to fofter, promote and develop the welfare of
th e wage eamers of the United States, to improve their working
conditions, and to advance their opportunities for profitable employmenl".
A visita que fiz à "Secretary of Labor", Miss Perkins, teve o
seu término assinalado1 por uma inequívoca demonstração de
simpatia, tendo atendido a ilustre dama à minha solicitação para
que, com sua dedicatória, ofertasse um seu retraio ao nosso ministro do Trabalho.
Ainda ao encerrarmos a palestra, pediu-me Miss Perkins que
eu sintetizasse, em um conceito, a posição política do Presidente
Vargas, em face das dou'trinas contraditórias do universo contemporâneo. Respondi-lhe que o Presidente Vargas, como o Presidente
Roosevelt, representava uma nova e oportuna concepção da
democracia em que o governo não é um espectador passivo das
crises sociais, mas uma instituição com a alta função de servir
ao bem público.
Terminada a audiência de Miss Perkins, iniciei as visitas a
todas as divisões do "Department of Labor".

O mesmo postulado anti-intervencíonista é encontrado na atitude do poder público em face da instituição sindical que se processa livremente à margem de qualquer ação do governo.
Grave problema para os Estados Unidos é a excessiva autonomia estadual, autonomia que rompe com todas as possibilidades de uma edificação política orgânica e sistemática. Legislando, os Estados da Federação Norte-Americana, em matéria de
Direito Substantivo, os mínimos princípios de legislação federal
teem sido só aplicáveis no plano de relações jurídicas que interessarem situações estabelecidas em. diferentes Estados.
Esclarecido perito no "Department of Labor" confessou-me que,
dificilmente, um problema podia ser considerado resolvido nos
Estados Unidos, pois jamais existe isoladamente um problema ;
são sempre 48 problemas que se apresentam fora os relativos
ao território de Alaska e às ilhas.
Em face dessa árdua e complicada máquina jurídíco-política,
é motivo de maior admiração a vitória da civilização norte-americana que, si desponta de um solo privilegiado e fecundo, é
originada da grandeza de alma de um povo conquistador, magnânimo e idealista.
O segredo ida unidade política dos Estados Unidos é um místico amor da grande nação, cujos vínculos são um grande respeito
pela história pátria, a predominância étnica dos antigos pioneiros
e, sobretudo, o que confere uma alta mentalidade à nação — a
Bíblia.
Divulgada por mãos católicas, hoje em imponente multidão,
ou por protestantes, a Bíblia é o fundamento espiritual dos Estados Unidos.
Eis por que é compreensível o espantoso desenvolvimento das
iniciativas privadas de assistência social e mesmo a monumental
capacidade do Estado na órbita do serviço social.
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Ã grandiosa estrutura do "Department of Labor" comporia,
como toda organização ministerial, duas distinções fundamentais :
o organismo burocrático e o técnico. O primeiro é o que entre nós
está representado pelos vários serviços — de Comunicações, do
Pessoal, etc., que estão direíamente destinados a executar a coordenação do aparelho administrativo do Ministério sob as ordens
imediatas do Ministro.

— "Children's Bureau" — sob a cheíia de Katharine F. Lenroot (Chiei).
— "Women's Bureau" -- dirigido por Mary Anderson (Direíor).
"Division of Labor Standards" sob a direção de Verne A.
Zimmer (Diretor).
— "Division oí Public Contracts" sob a direção de L. Metcalfe
Walling (Administrator).
Durante a minha demorada visita de estudos ao "Department
of Labor", fui atendido por todos os diretores, realizando, depois
das exposições que me eram feitas, um. esboço da respectiva organização paralela, existente no nosso Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Alem dos nomes já citados, devo mencionar os seguintes funcionários do "Department of Labor", que me acompanharam na
visita, proporcionando-me inteligentes esclarecimentos : Sídney M.
Wílcox — "Chiei Statistícian", do "Bureau of Labor Statistics", Miss
Mary V. Robinson, "Assistant" do Women's Bureau" e W. T.
Cameroii, "Safety Adviser", da "Division of Labor Standards".

O organismo técnico é o que realiza os fins do Ministério, promovendo a função social que foi adstrita a esse setor da pública
administração : — entre nós é constituído pelos Departamentos
Nacionais — do Trabalho ; da Indústria e Comércio; da Propriedade Industrial; Conselho Nacional do Trabalho, etc.
A organização' do "Department of Labor" é estruturada da
forma seguinte:
A "Secretary of Labor", além do seu Gabinete de assistentes
e de um procurador, tem a seu serviço uma grande Secretaria,
dirigida por um "assistant to the secretary" e constante das secções
seguintes : "Personnel Divisíon", "Accounís Division", "Office oí
Chiei Clerk", "Library".
Entre todas essas secções, apreciei a magnífica biblioteca (Library), riquíssima de instalações e mais rica ainda de coleções
com mais de 200.000 volumes, tendo encontrado o nosso precioso
"Boletim", infelizmente em série incompleta.
A parte propriamente técnica do "Department of Labor" é formada de notáveis Departamentos que teem o nome de "Burecru"
ou de "Division" ou de "Service" :
"United States Employmerít Service" — sob a direção de
W. Frank Persons (Diretor).
— "Burecru of Labor Statístics" — chefiada por Isador Lubin
(Commíssioner).
— "United States Conciliation Service" •— sob a direção de
John R. Sieelman (Diretor).
— "Immígradon and Naturalization Service" sob a chefia de
James L. Houghteling (Commissioner).
— "Wage and Hour Division" r - dirigida por Elmer F. Andrews (Administrator).

De todos esses departamentos colhi interessantes e eruditas
informações, reveladoras, principalmente, do espírito especulativo
dos técnicos norte-americanos, votados às pesquisas, aos inquéritos sociais e às estatísticas. Servidos pelos recursos mais opulentos, realizam, na verdade, essas primordiais instituições
esplêndidas investigações científicas. Constrangidos talvez pelas
limitações que o regime político ainda impõe à intervenção do
Estado na ordem económica, derivam as suas energias para uma
grande obra de estudo e de assistência social.
Nessas condições, é admirável a ação desenvolvida pelo
"Department of Labor", como se verifica pelas três principais revistas publicadas : "Monthly Labor Review", editada pelo "Bureau
of Labor Statistics", "The Child" e "The Womcm Work", estas
duas redigidas e publicadas pelos respectivos "Bureaux", da
Criança e da Mulher.
Falando destes últimos "Bureaux", sublinho a excepcional importância que lhes é atribuida no complexo dos serviços do
"Department of Labor" com suas centenas de monografias, seus

milhões de exemplares anuais de suas revistas, seu numeroso funcionalismo e a órbita extensa de suas atribuições, coordenando
e orientando todos os problemas sociais concernentes à mulher
e à criança.

O monumental palácio do "Department of Labor", à "Constitution Avenue", como os demais edifícios administrativos da grande área dessa majestosa avenida, única no mundo, são uni eloquente símbolo do grande espírito público, e da magnífica organização do povo norte-americano que a figura superiormente humana
do Presidente Roosevelt orienta para um mais brilhante futuro.
Visitando ainda muitas outras instituições como o "Social
Security Board", sob a atual presidência do Sr. Altmeyer, cujos
méritos já foram salientados neste relatório, procurei escrupulosamente, como os meus dedicados colegas, servir aos interesses da
nossa grande e dileta Pátria, instruindo-nos, individualmente, e
divulgando os insignes progressos que o Governo do Presidente
Vargas promoveu, elevando o Brasil a um alto nível de civilização por sua bem inspirada legislação.
Rio de Janeiro, l de miarço de 1940. - - Luis Augusto de
Rego Monteiro. — Diretor do Departamento Nacional do Trabalho
e 1.° Delegado Governamental do Brasil à II Conferência do Trabalho dos Estados da América membros da O. I. T., reunida
em Havana, em 1939.

ilv tE
° ; .— Este relatório, de acordo com' o decreto-lei n. 1.565, de
ly.i/, e .eito em três vias, acompanhada cada uma delas de uma coleção
as pcla Confer
» "'"K,ência de Havana, sendo destinada à S. Ex. o
Kcpriblica, ao Exmo. Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores e
nistro de Estado do Trabalho, Indústria e Comércio
10 ,_

5 de setembro de
completa das resoSr. Presidente da
ao Exino. Sr. Mi-

DISCURSO DO DELEGADO GOVERNAMENTAL DO BRASIL, DR. WIZ AUGUSTO
DE REGO MONTEIRO

O relatório do eminente Diretor do Bureau International du
Travail, Sr. John Winant, constitui um dos grandes documentos
da economia política contemporânea, revelando o seu texto, sobre
as admiráveis informações que proporciona, uma clara compreensão da situação social da América.
Celeiros do universo, dispensadores da riqueza viva, pela
magnifica fecundidade do seu solo, os países da América foram
surpreendidos pela catástrofe do após-guerra. A sucessiva instabilidade dos mercados veiu ferir a ilusão de fartura em que se
encontravam os países do Novo Mundo, empolgados no velho
equívoco da monocultura.
O paradoxo dramático em que se viram os povos da América,
particularmente os da América Latina — imersos na riqueza da
terra fértil mas empobrecidos pela desvalorização mercantil dessa
fortuna — manifestou o primeiro ato da crise lancinante em que,
ao lado da penúria e da fome universais, se destruíam as fontes
básicas da subsistência.
Essa destruição de produtos para a fixação dos preços, na
promoção do equilíbrio entre a oferta e a procura, foi o passo inicial para o abandono do liberalismo económico, definitivamente
recolhido ao passado, ao serem encerrados os últimos episódios
do século XIX, que, no dizer dos mestres, extinguiu as derradeiras
luzes de sua ilusória existência ao mesmo tempo em que deixavam
de crepitar os fúnebres fogos das trincheiras de 1918.
A evolução que, então, se operou, está inteligentemente deunida no magistral relatório do Diretor Winant: — controle da agri-
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cultura e variedade da produção, desenvolvimento das indústrias
nacionais, fiscalização do mercado cambial e incremento da acão
governamental no campo da economia dirigida com o intuito de
desenvolver os recursos nacionais.
Não se poderia requerer melhor interpretação das origens do
ciclo económico no qual passou a América a viver; não se poderia
exigir melhor visão dos moveis que presidiram à evolução dos
novos quadros políticos,
O fenómeno económico não é um fato isolado no complexo
da realidade social. Contemporâneo da superprodução foi o esquecimento dos valores espirituais do homem e o consequente
despreso da dignidade do trabalho. Contemporânea da crise
económica posterior, de deficiência de consumo, foi a inquietação
das massas trabalhadoras, fatigadas de miséria e de exploração.
Erros económicos, somados à violação de princípios morais e
jurídicos, completaram o acervo dos graves problemas com os
quais se tiveram de defrontar os estadistas modernos.
A restauração da justiça social, o restabelecimento da ordem
jurídica e da confiança internacional, tais os temas reservados aos
homens de governo da nossa época.
O fracassado liberalismo económico foi acompanhado também
pela manifesta incapacidade do liberalismo político. Um e outro
tornaram-se impotentes instrumentos políticos para a recomposição
de um mundo agitado e sofredor.
A liberdade na constituição social é apenas a condição necessária para a expansão humana mas não contem nenhum princípio organizador. É, exclusivamente, uma folha em branco, onde
se podem inscrever as ações mais benfeitoras como os gestos mais
criminosos.
Do ritmo entre a liberdade a autoridade deriva o primeiro
dinamismo da vida social.
Substância Viva e criadora desse movimento de formação
política é a Sabedoria que, na reflexão de Platão, gera a Justiça,
razão e luz da Paz.
A tremenda realidade da guerra de 1914 acordou nas conciências a advertência secular que os apóstolos em vão clamavam.
A imortal encíclica "Rerum Novarum" do genial Leão XIII, encon-

trou um eco sonoro e abençoado entre as montanhas purificadas
de Genebra e a Organização Internacional do Trabalho repetiu a
bela e eterna lição da Sabedoria que a Paz só pode ter por fundamento a Justiça - "Opus justitiae Pax" - sentença que, do
profeta Isaias à legenda heráldica do atual Pontífice da Igreja
Católica, é a solene proclamação dos pacíficos e bemaventurados.
Que hoje, renovadas as inquietações e as perplexidades universais pela calamidade de uma nova guerra, prossiga tão benemérito
pensamento e persevere tão diligente Organização Internacional
do Trabalho.
O sentido cultural do mundo moderno restabeleceu, também,
o Estado no seu clássico papel de órgão de coordenação social,
de ambiente de equilíbrio e de disciplina jurídica, de instaurador
da ordem ideal entre as competições de interesses contraditórios.
A convergência desses fatores éticos e sociológicos, na mentalidade nova, teve como resultante máxima a ascensão do proletariado ao nivel da dignidade humana merecida e a sua incorporação na vida social.
Nos sistemas legislativos a repercussão dessa nova ordem
projetou os códigos de proteção ao trabalho e estabeleceu o predomínio da inteligência na economia.
Ao período irracional da livre concorrência dos instintos egoístas na fase anti-política da ordem económica, segundo a feliz
expressão de Gino Árias, sucedeu o plano racional do império da
lei, realizando o respeito dos fracos, a proteção da mulher e da
criança, o amparo da velhice e da invalidez, a justa remuneração
do trabalhador.
O princípio de moralidade da nova ordem social fora bem
formulado no artigo 427 da parte XIII do Tratado de Versailles: —
"Lê travail ne doit pás être considere simplement comme une
marchandise ou un article de commerce".
Uma época diferente surge, inevitavelmente, de uma recomen
dação universal tão eloquente. Entre o individualismo materialista,
da economia 'dos séculos XVIII e XIX, e a fórmula humanista e
cristã desse preceito, ha um grande abismo.
A plenitude ética desse conceito é bem traduzida pela superior
lição de Hcessle: "Lê travail a une table dês valeurs qui lui est
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propre. II est personnel et de 1'ordre de Ia qualité, il est à luimême sã propre mesure, C'est une grandeur incommensurable,
irreductible à toute expression materielle". •— (Lê Travail, pág. 69).
No Brasil esse luminoso espírito foi instaurado pelo preclaro
Presidente Getulio Vargas cuja obra tem sido assinalada pelas
mais notáveis realizações de justiça social.
Dessa esclarecida política, o relatório do benemérito Sr Winant
oferece uma relevante notícia, em mencionando os princípios normativos da legislação do trabalho, inscritos na Constituição brasileira — sobre contratos coletivos de trabalho no estilo de regulamentos profissionais, sobre o repouso dominical, sobre férias anuais
remuneradas, bem como em relação ao salário mínimo, ao dia
normal de trabalho de 8 horas, à proteção da criança, da mulher
e da trabalhadora gestante, garantido a esta o seu salário integral,
sem prejuízo do seguro maternidade, durante o período de licença
antes e depois do parto. Referiu-se ainda, o Diretor Winant, ao
sistema de seguros sociais, à instituição da justiça do trabalho e à
organização sindical, adotados no Brasil.
Não discriminarei detalhes dessas preciosas instituições porque todos os senhores Delegados acompanham, pelos minuciosos
informes do Bureau International du Travail, o progresso da nossa
legislação.
Devo, entretanto salientar que, da Conferência de Santiago a
esta data, o Brasil, no plano da previdência social, experimentou
um grande adeantamento, com a instalação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos- Industriados, ampliando, de mais um milhão, o número dos trabalhadores beneficiados pelo seguro social
obrigatório. Essa nova e grandiosa instituição foi estabelecida
em termos rigorosamente científicos, segundo pesquizas atuáriais,
calcadas em estatísticas levantadas sobre a orbita de aplicação
dos benefícios.
Do programa do atual Ministro do Trabalho Prof. Dr. Waldemar Falcão — cuja brilhante presidência da Conferência Internacional do Trabalho em 1938 merece ser recordada, neste recinto, pois sob a sua proclamação é que foi convocada esta reunião
— têm surgido grandes iniciativas visando melhorar as condições
regulamentares dos seguros sociais e ampliar a sua extensão com
«
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a adoção do seguro doença em especial e moderna proteção à
tuberculose. O trabalho intelectual tem sido objeto, igualmente,
de suas atenções, que se concretizaram no Regulamento de proteção ao trabalho dos jornalistas e no projeto de regulamento do
exercício do magistério particular. A criação de refeitórios para a
alimentação dos trabalhadores e a instituição dos cursos de aperfeiçoamento profissional, têm sido obra do citado Ministro, cujo
alcance social não é necessário ressaltar. Entretanto, uma das
maiores realizações do governo do meu País foi a instituição da
Justiça do Trabalho — Decreto-lei número l. 237, de 2 de maio de
1939 — cujos característicos principais são: a original composição
dos tribunais, presididos por magistrados ou juristas e constituídos
de vogais representando empregadores e empregados; a regra
de recomendação da conciliação prévia e a execução das sentenças pelos tribunais prolatores originários. Essa importante lei
inscreveu no seu texto os institutos processuais mais adequados
à maior rapidez da distribuição de justiça, como a oralidade do
processo, a unidade do juiz, a prova e julgamento imediatos, o
irrevocabilidade das decisões interlocutórias e a revocabilidade
das decisões definitivas.
Devo, ainda, mencionar a nova lei que regula a associação
em sindicato (Decreto-lei n. 1.402, de 5 de Julho de 1939) cujos termos sistemáticos compõem uma solução brasileira ao problema da
organização profissional.
Sindicalismo de coordenação social e de colaboração com o
poder público, esse regime obedece às mais modernas regras de
Direito Corporativo e fundamenta-se em um enquadramento orgânico, sobre a base da unidade sindical, da homogeneização da
categoria e da simetria paritária, culminando nas entidades nacionais — as confederações — constituídas também paritáriamente
de empregadores e de empregados, segundo os grandes ramos
da Economia Política.
No terreno da organização administrativa, concernente aos
problemas de imigração, o Brasil alcançou notáveis progressos,
depois da Conferência de Santiago, com a promulgação do Decreto-lei n. 406, de 4 de maio de 1938, regulamentado pelo Decreto-lei
n. 3.010, de 20 de agosto de 1938, cuja criação mais significativa
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foi a de um Conselho especializado para o estudo e decição desses
magnos problemas.
Do texto do art. 1.° desse Regulamento, evidencia-se a orientação da política imigratória do Brasil - - "A entrada de estrangeiros no território nacional deve ser orientada no sentido do desenvolvimento agrícola do país, tendo-se sempre em vista a preservação da constituição étnica do Brasil, suas formas políticas e
seus interesses económicos e culturais".
Ha, em toda a lei, a reiterada deliberação de se assegurar a
integridade étnica, social, económica e moral da nação.
O Brasil é uma realidade viva e tradicional na America.
O primor de sua unidade nacional é a obra de séculos de
uma continuidade étnica e espiritual que constitui um dos mais
belos padrões de civilização no mundo moderno.
O equilibrio harmónico de sua vida interior e-a paz de suas
relações internacionais são consequências da unidade espiritual
do seu povo generoso e idealista, forte e pacífico.
Preservar essa grandiosa expressão social orgânica dos desastrosos efeitos de uma babel turbulenta e cosmopolita de raças
e costumes estranhos, é a atitude que se impõe a todos os políticos clarividentes e constitui a suprema vigilância do nosso
governo.
No interesse culminante da compreensão leal e tranquila dos
povos do Novo Mundo, devemos zelar escrupulosamente pela intangibilidcrde de nossas belas e heróicas tradições e pelo aperfeiçoamento de nossas instituições nacionais.
A maravilhosa confraternização do Continente Americano,
que permitiu as mais benéficas relações de fácil cooperação e
correspondência, não repousa no artifício simples de convénios
arbitrários, mas resulta das páginas emocionantes da nossa história e das raízes profundas de nossa formação cristã.
Na oportunidade feliz desta memorável II Conferência Americana do Trabalho, de cuja realização somos gratíssimos aos
inteligentes e devotados apóstolos do "Bureau Internacional du
Travai!", não podemos deixar de render a mais justa homenagem
à querida pátria irmã, a República de Cuba, mencionando em pa-

lavras de admiração, mais emotivas e sonoras que as letras das
lápides, o nome do insigne jurista cubano, o Prof. António Sanchez
de Bustamante y Sirven, cujo Código de Direito Internacional Privado representa o prolongamento de uma política americana de
triunfo da ordem jurídica, segundo a aspiração oracular de Bolívar
e Washington, de Ruy Barbosa e Rio Branco.
Recapitulemos assim as glórias de nossa origem para a construção poderosa e brilhante do nosso futuro.
Benditos sejam os sacrifícios dos pacíficos e iluminados missionários que santificaram as selvas virgens da América, na comovente e heróica cristianização dos aborígenes.
Glória aos que defenderam as suas pátrias para melhor congraçar a fraternidade americana de nações irmãs, nobres e independentes .
Glória aos que entreteceram os acordos de amizade na letra
animada de boa fé e de justiça das afirmações americanas, penhor de paz universal.
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