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prefAcio
Ao distinguir-me com o convite para prefaciar o pre
sente ensaio sobre A Organizagao Internacional do Trabalho (Suas origens. A parte dos Estados Unidos da Ame
rica na sua criagao), o autor teve, sobretudo, em vista o

longo e constante convivio que, desde o inicio, venho mantendo com a instituigao de Genebra, que tantos e tao relevantes servigos tem prestado & Humanidade.
Criando em 1919 a Organizagao Internacional do Trabalho entenderam, com razao, os fautores da nova ordem
internacional, iniciada em Versailles, que a paz duradoura
que aspiram os povos, dependeria precipua e necessariamente do estabelecimento de melhores e mais justas con
digoes de trabalho.
Sem duvida, a paz universal e a seguranga das nagoes
nao deveriam ficar expostas aos perigos decorrentes da injustiga social, a qual implica “para um grande numero de
pessoas no descontentamento causada pela misiria e pelas privagoes
Coube, pois, a novel instituigao internacional a tremenda responsabilidade de estudar e dar satisfagao As jus
tas reivindicagoes dos trabalhadores, cujas condigoes de
existencia se foram tornando coda vez mais precdrias no decurso do. siculo de evolugao industrial em que vivemos.
£sses problemas, afetando diretamente a dignidade
humana, deveriam, portanto, passar para o primeiro piano,
por ocasiao do exame, em Paris, das condigoes de paz e de
trabalho na nova ordem internacional.
O Sr. Carlos F. Leckie Lobo, nas pfiginas que seguem,
nos expoe com clareza e exatidao, as longas e laboriosas
discussoes que permitiram a fixagSo das bases esSenciais
para a redagao da Carta do Trabalho e para a criagAo da
Organizagao Internacional do Trabalho, cujo nobre ideal
resume as aspiragoes dos trabalhadores de todo o mundo
para a obtengao de condigoes. de existencia mais justas e
humanas.
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Neste excelenfe e conscencioso trabalho, o autor nos
revela, com copiosa documentagao, os calorosos debates
travados na Comissao encarregada da elaboragao da Parte
XIII do tratado de Versalhes que deu origem e forma d Or
ganizagao Internacional do Trabalho, a cujos alevantados
propositos, se deve sem duvida, sua sobrevivencia, no lamentavel desastre em que sossobraram as demais inStituigoes
que constituiam a Sociedade das Nagoes.
A Organizagao Internacional do Trabalho atravessou
incolume os incertos e trdgicos anos da ultima conflagragao,
refugiando-se no Canada, de ohde fazia sentir em todoS recantos do mundo, sua agao pacifica e construtiva para a
elevagao do nivel social dos trabalhadores.
Com um perfeito metodo de dissertagao, o Sr. Carlos F.
Leckie Lobo examina e poe em evidencia atos e fatos, por
muitos ignorados, da Mil e importante participagao dos
Estados Unidos na elaboragao da Constituigao e da Organi
zagao Internacional do Trabalho.
Ao afastamento, demasiado longo, dos Estados Unidos
de Genebra, se atribui o esquecimento por parte de grande
numero de estudiosos dos problemas sociais, do. papel desempenhado pelos delegados dos Estados Unidos em Paris.
Desse papel, combinado com o que teve a delegagao britdnica e, entre os paises menores, a da Belgica, foi que surgiu
a Organizagao, nos seus solidos alicerces.
O autor, que fez seus estudos ginasiais no Colegio Resende do Rio de Janeiro, e na Escola Internacional de
Genebra, tendo posteriormente freqiientado o curso de
Sciencias Politicas na Universidade de Mac Gill, em Mon
treal, obteve finalmente seu diploma na School of Public
and International Affairs da Universidade de Princeton.
No decurso de sua formagao intelectual teve ocasiao de
estudar os problemas Sociais e econdmicos acompanhando,
com interesse e devotamento, sua evolugao racional nos
centros das atividades da Organizagao Internacional do
Trabalho em Genebra e em Montreal e, tambSm, em Prin
ceton, nos Departamentos de Estudos Econdmicos, Financeiros e de Transito da extinta Sociedade das Nagoes, cujos
importantes servigos cl civilizagao nao foram ainda devidamente apreciados. O Sr. Carlos F. Leckie Lobo soube valerse dessas oportunidades excepcionais, com inteligencia e
criterio para a elaboragao deste trabalho, que o leitor lerd
com prazer e aproveitamento.
,
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O estudo que apregentou & sua Universidade e que diante se le, revela o seu pendor pelas questoes sociais de significagao e merece aprego dos meios americanos. Funcionario hoje do Itamarati, o autor tem campo bastante para desenvolver os seus estudog, nas possibilidades sem numero
que a carreiraoferece.
Como se sabe, uma das causas da sobrevivencia da Organizagdo Internacional do Trabalho entre as instituigoes
de Genebra, foi o contato com a realidade, pela criagao do
voto dos representantes operdrios e patronaig no mesmo pe
de iguaidade com os representantes oficiais. Iniciativa feliz,
o autor deste trabalho mostra como se instituiu e se consolidou desde 1919, data de sua criagao.
Os problemag sociais, que sao na realidade problemas
humanos, devem ser considerados sem delongas, porque
de sua s/ibia e pronta solugao dependerd a tranqiiilidade dos
povos, por isso que a prosperidade das nagoes repousa necegsariamente na ordem social, sem a qual nao podera
haver paz universal.
Rio de Janeiro, abril de 19V7.
AFFONSO BANDEIRA DB MELLO.

DUAS PALAVRAS
0 autor deste estudo viveu em Genebra durante os dois
ultimog anos de atividade da Repartigao Internacional do
Trabalho all e testemunhou, em Montreal, o primeiro ana
de sua agao, quando, em virtude da guerra, passou a funcionar no nosso continente. Na Suiga, impressionou-se com
a cooperagao sem restrigoes dos Estados-Unidos na Orga•
nizagdo Internacional do Trabalho. Teve ocasiao de assistir ds Conferences daquela instituigao em 1938 e 1939, &s
reunides do Conselho de Administragdo sob a presidincia
de um americano, o professor Carter Goodrich, e a obra da
Repartigdo gob a diregdo de outro ilustre americano, o
Sr. John G. Winant,
Foi sempre matiria de curiosidade, para o, autor, como
essa colaboragao, apos quinze anos de ausencia, se ajusBctva
ao papel que teve a Uniao Americana na criagao da Parte
XIII do Tratado de Versalhes. A este respeito, um dos repre
sentantes dos operdrios americasnog, na verdade, o mais
alto, o Sr. Samuel Gompers, Presidente da Comissdo do
Trabalho em Paris, declarou: “O operariado americano, o
mads livre e progressista do mundo, deixou sua marca inconfundivel na Parte X11V' Outro representasnte do operariado
americano, cuja presenga foi frequenle nas seSsoes da referidd Comissaa do Trabalho, como Presidente da Interna
tional Seamen's Union of America, o Sr. Andrew Furuseth,
declarou por seu lado: "Nao hd nada que traduza neste
documento nenhum dos ideais americanos.”
,
A vista dessas declaragdes tao contraditdrias, e levando
era consideragdo o que havia observado na Suiga e no Ca-
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nttdfi, decidiu-se o autor a verificar qual a parte que os
Estados Unidos realmmte tiveram quando Se criou a
Organizagao. A expressdo social da guerbai e a tarefa crescente confiada a meSma, com participagao ativa dos Estados
Unidos, tornam esta investigagao de interesse atual.
Felizmente, encontrou o autor a maior parte da bibliografia de que precisava na Biblioteca da Universidade de
Princeton. Alem disso, pode obter tambim auxilio na Bi
blioteca do Congresso, no Escritorio em Washington da
Repartigdo Internacional do Trabalho, na Biblioteca Piiblica de Nova York e na Repartigdo Internacional do Tra
balho, em Montreal. Esid muito agradecido a todos os que o
ajudamm nas suas consultas, bem como aqueles que, tendo
tornado parte ativa na Conferincia de Versalhes e no desenvolvimento da Organizacdo desde 1919, Ihe deram a
oportunidade de uma entrevista pessoal.
Estas entrevistas foram muito uteis, pois esclareceram
algumas duvidas que a bibliografia, embora abundante, nao
podia elucidar. O abaixo assinado confessa-se penhorado,
entre os americanos, ao Dr. James T. Shotwell, fator decisivo no compromisso finalmente recdizado em Paris, e
cujos volumes sdbre as origens da Organizagao constituem
o melhor subsidio a sua historic; ao Dr. Carter Goodrich,
cuja presidencia no Conselho de Administragao, na Europa
e na America tern sido de grande valia para a Organizagao;
ao Dr. David Hunter Miller, o homem mais bem documentado sobre as negociagoes americanos na capital franaesa;
a MiSs Ethel M. Johnson, Diretora do Escritorio em Washing
ton da Repartigao Internacional do Trabalho, e a Miss Carol
Riegelman, ambas tao dedicadas a instituigao; e ao Sr. Ro
bert Wait, que tao bem representa o operariado americano
no Conselho de Administragao, e que recebeu o autor na
ausencia do Sr. William Green, Presidente da Americcai
Federation of Labor.
Alim disso, i muito reconhecido ao Sr. Harold Butler,
titual Ministro Plenipotencidrio junto da Embaixada da
Gra-Bretanha em Washington, D.C., e quern tanto deve a
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vida da Organizagao como Secretdrio Geral da Comissdo
em Paris e Diretor da Repartigao Internacional do Trabalho
durante muitos anos; ao Sr. Edward J. Phelan, Diretor em
exercicio da Repartigdo Internacional do Trabalho, cujo
longo devotamento aos problemas sociais 6 um dos mais
belos exemplos de fidelidade a um ideal internacional; ao
Sr. Wilfred C. Jenks, que, como consultor juridico, & uma
das mais alias garantias da Organizagao; ao Sr. Henri Regmond, solicito assistente do Diretor, com suas tao uteis sugestbes, e ao Dr. John B. Whitton, ilustre professor da Uniuerdade de Princeton, pela sua ajuda tao, bondosa, animqdora e imtrutiva.
Carlos F. Leckie Lobo.
Princeton University,
Princeton, New Jersey. UJ5.A,
Dezembro de 1942.

CAP1TUL0 PRIMEIRO
ANTES DA GUERRA
As questoes do trabalho sempre tiveram aspecto inter
nacional. Entre as razoes disso encontramos as migragoes em
massa, a concurrencia nos mercados mundiais, o desejo dos
trabalhadores em paises diferentes de se auxiliarem uns aos
outros nos conflitos economicos, os ideais democraticos', o problema da guerra e da paz e, por fim, a luta pela emancipagao
das massas operarias. U)
No caso da legislagao operaria, esse aspecto internacional
tem sido menos acentuado, porque as condigoes de trabalho
sao problemas internos, variando, portanto, de nagao para
nagao. “A legislagao internacional do trabalho deve basear-se
nesse fato. Nao sbstitui a legislagao interna, mas, pelo contrario, surge em conseqiiencia dela.”. (12) Os esforgos para criar
a legislagao internacional do trabalho, ap6s muitos anos de
evolugao lenta, atingiram o ponto culminante com a fundagao
da Repartigao Internacional do Trabalho, em 1919, depois da
primeira guerra mundial. Escolhendo como assunto do pre
sente estudo a parte dos Estados Unidos na criagao daquela
instituigao, 6 fibvio que o autor nao p6de incluir os antecedentes da referida legislagao internacional do trabalho, pois
isso o desviaria muito do seu objetivo. Alguns fatos precisam,
entretanto, referenda.
Quatro sao os fatores conduzindo h instituigao da legis
lagao internacional do trabalho: obra dos precursores, socia(1) Lewis L. Lorwln, Labor and Internationalism, p. 3
(2) The Origins of the International Labor Organization edi
ted by James T. Shotwell, I, p. XIX. a expressao legislagao Interna
tional do trabalho nao deve ser tomada strictu sensu: “C’est en vain
que Ton parle de ‘legislation Internationale du travail”. II n’y a pas
de lggislateur, et les conventions ne s’imposent pas”. Ernest Mahaim, 1’Organisation Permanente da Travail, p. 76.
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lismo e trade-unionismo, agao individual, e iniciativa oficial.
Varios foram os precursores, desde Robert Owen, empregador
escoces e reformador social, “o Henry Ford de seu tempo,” (8)
que apresentou em 1818 no Congresso de Aix-la-Chapelle “uma
proposta no sentido de que as condigoes da vida industrial e
do trabalho se melhorassem por via internacional,” (4) a
Daniel Legrand, fabricante alsaciano que advogava junto &s
autoridades francesas, prussianas e inglesas', em 1849, a criagao de “um direito internacional para proteger as classes operdrias contra o trabalho prematuro e excessivo, causa prin
cipal e fundamental de seu enfraquecimento fisico, de sua
degradagao moral e da privag&o, em que vive, das Venturas
do lar ” (5).
Entre Owen e Legrand conv&n lembrar Louis Blanqui,
economists frances que teve a ideia original, em 1838-39, de
melhorar as condigoes de trabalho das classes operarias por
meio de tratados. “Celebraram-se entre paises tratados para
matanga entre homens; porque nao realiza-los hoje para preservar a vida humana e torna-la mais feliz?” perguntou. (6)
E depois de Legrand sao de citar o publicists frances Audiganne (1866), o professor de Berlim A. Wagner (1871) e o
economists liberal L. Wolowski (1873), “que apresentou o
que prov&velmente foi o primeiro projeto de lei no assiinto ao
Parlamento francos.” (7).
A agao do socialismo e das trade-unions em favor da le
gislagao do trabalho na esfera internacional pode explicar-se
pelos prdprios objetivos dos movimentos de classe. O socia
lismo de Marx e de Engel foi internacional desde o comego.
Fundada em 1864, a Primeira Internacional tinha como um de
seus objetivos a protegao internacional do trabalho; e a Segunda Internacional, criada em 1889, continuou o movimento3 4 5 6 7
(3) Ernest Mahaim, The Historical and Social Importance of
International Labor Legislation, The Origins, I, p. 4.
(4) The International Labor Organization, distributed by the
Washington Branch of the International Labor Organization, p. 5.
S6bre os precursores ver tamb&n: N. Barnes, History of the Inter
national Labour Office, p. 28; Ernest Mahaim, L’Organisation Permanente da Travail, p. 69. Iwao Frederick Ayusawa, International
Labor Legislation, p. 15.
(5) Ibid, p. 5.
(6) Ernest Mahaim, The Historical and Social Importance of
International Labor Legislation, The Origins, I, p. 4.
(7) Ibid, p. 6.
...
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**e pode dizer-se que os partidos socialistas foram nao s6 a
favor da protegao nacional do trabalho, mas tambSrn da agao
internacional.” (8) Os socialistas e as trade-unions divergiam,
entretanto, na maneira de obter essa protegao:
A histdria da agao internacional em favor do
trabalho encontra-se no desenvolvimento de duas organizagoes paralelas, mas autdnomas, a Federagao
Internacional dos Trade-Unions e a Internacional
Socialists. A primeira, que era uma organizagao sob
forma federal frouxa, com sede em Berlim com o
nome de Secretaria Internacional dos Centros Nacionais das Trade-Unions, surgiu da filosofia eco
nomics do movimento de trade-unions do sdculo XIX
— a filosofia da agao direta pelos empregadores e
operdrios sem interferencia do Estado. A Interna
cional Socialists era, por outro lado, uma uniao de
grupos de operarios interessados em obter para si
poder politico e economico pels socializagao do Es
tado. Nenhum grupo internacional se baseou no processo lento de melhorerar as condigoes de trabalho,
por meio dos governos nacionais existentes. (9)
Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, o papel do
operariado em levar a guerra a uma conclusao vitoriosa foi
de tal relevo, que era natural que os trabalhadores obtivessem
ganhos concretos no Tratado de Paz. Veremos mais tarde como
isso se realizou. Basta notar agora que na Comissao do Tra
balho, criada pela Conferencia da Paz, prevaleceu a influencia
das trade-unions, embora seus representantes nessa comis
sao fdssem em numero menor do que os socialistas. Ja se disse
que, “embora antes da guerra o trade-unionismo fosse talvez
menos verdadeiramente internacional do que o socialismo, ele
conseguiu tornar-se, durante esta, o principal advogado da
protegao internacional do trabalho.” (i0) As Conferencias das
Trade-Unions que se realizaram em Leeds, na Inglaterra, em
1916 e em Berna, na Suiga, em 1919, sSo dois passos importantes na diregao das decisoes alcangadas em Paris. E’ verdade que elas visavam mais h insergao de certos principiios8 9 10
(8) Francis Graham Wilson, Labor in the League System, p. 30.
(9) Carol Elegelman, War-time Trade-Union and Socialist
Proposals, The Origins, I, p. 57.
(10) Wilson, op. eit, p. 32.
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fundamentals do trabalho no tratado de paz do que & criagao
de um organismo permanente que pusesse, pouco a pouco,
esses principios em execugao. A velha desconfianga, por parte
das trade-unions contra a interferencia do Estado, nao levaria a posigao diferente. Veremos mais tarde como um grupo
de funcionarios do “civil service” ingles se aproveitou destas
circunstancias e apresentou uma combinagao feliz de agao
operaria e controle governamental, que prevaleceu na Orga
nizagao Internacional do Trabalho.
Mas o fator mais importante na instituigao da legislagSo
internacional do trabalho, antes da Primeira Guerra Mundial,
foi a Associagao Internacional para a Legislagao do Trabalho,
fundada em 1900, em Paris; resultado de uma reuniao realizada em Bruxelas tr§s anos antes, era conhecida na Franga
como ‘TAssociation Internationale pour la Protection Legale
du Travailleur.” Seu objetivo era servir como trago de uniao
entre todos que acreditavam na necessidade da legislagSo in
ternacional operaria, organizar uma repartigao internacional
do trabalho, facilitar o estudo da legislagao do trabalho em
todos os palses e fomecer informagoes s6bre o assunto, pro
mover acordos internacionais sdbre questoes relativas a con
digoes operarias e organizar congressos internacionais sobre
legislagSo da classe. A associagao estabeleceu sua sede em Basileia, Suiga, e em 1912 ja tinha 15 segoes nacionais. 0 governo
americano fez-se representar na reuniao de Paris, onde a As
sociagao foi fundada, por Carol W. Wright e Jane Adams e
estabeleceu uma segao americana chamada “The American
Association for Labor Legislation,” cujo interesse na repar
tigao de Basil&a era permanente. Entre os europeus eminentes que se interessaram pelos trabalhos da Associagao, figuram Scherer, ex-presidente do Congresso de Zurique, CawSs,
Deao da Faculdade de Direito da Universidade de Paris, Philippovitch, da Universidade de Viena, Tonolio, da Universi
dade de Pisa, e o Barao Barlepsh, de Berlim, ex-Ministro do
Trabalho. (u) Mas os seus grandes inspiradores foram o belga
Mahaim, da Universidade de Lifege; o ingles Delevingne, do
British Home Office; e o francos Fontaine, chefe do Departamento de Trabalho do Ministdrio de Comdrcio de Paris —
todos teriam uma participagao crescente nas materias relati
vas k legislagao do trabalho nos anos prdximos. Escreveu-se
sobre a Associagao:* 66
(11) Paul PSrlgord, The International Labor Organization, p.
66. Uma descrigao do trabalho da Associagao encontra-se em Boutelle E. Lowe, The International Protection of Labor, p. 66 e Begs.

ORGANIZAQAO INTERNACIONAL DO TRABALHO

17

Embora a Associagao nao seja oficial, isto e,
governmental, as suas reunioes, sete das quais se
realizaram antes de 1914, compareceram em geral,
senao sempre, representantes de varios governos —
ela exerceu uma grande influencia nas materias ope
rarias internacionais e suas funcoes se parecem mui
to com as da atual Repartigao Internacional do Tra
balho da Sociedade das Nagoes. (i2)
x
Era caracterlstica interessante da Associagao que nao
fora concebida nem fundada pelos representantes das classes
trabalhadoras, mas por professores, advogados, funcionarios
publicos e publicistas interessados na causa do trabalho. A
medida que os anos passavam, a Associagao tornou-se mais
forte e e facil explicar o seu exito. 66 Ela consistia inteiramente
de homens que tinham realmente fe no seu trabalho e estavam
convencidos de que serviam a um alto ideal que beneficiaria
a humanidade. Os problemas de personalidade, nacionalidade,
partido e religiao foram deliberadamente postos de lado. To
dos trabalhavam com a ideia de realizar os objetivos da Asso
ciagao, de preferencia a alcangar exito pessoal. Muitos dos
membros eram homens de grande experiencia, ex-ministros
ou funcionarios a frente de departamentos administrativos
importantes, ou que exerciam cargos politicos. Havia um certo
numero de empregadores, de trabalhadores e de politicos.” (i3)
A. Millerand, ministro frances do comercio em 1900, viu na
Associagao “o laboratorio em que se preparam tratados inter
nacionais.” (i4) E’ interessante notar que as grandes organizagoes das trade-unions, exceto as inglesas que comparece
ram as reunioes de vez em quando, mantiveram-se afastadas
da Associagao; e o Partido Democrata alemao evitou qualquer
contato direto, embora interessado em suas decisoes.
Com efeito, as duas unicas convengoes de trabalho existentes antes de 1919, bem como a iniciativa da assinatura de
tratados bilaterais sobre previdencia social decorrentes de
legislagao internacional do trabalho, foram obra da Associa
gao. O primeiro na serie foi o tratado franco-italiano de 1914,12 13 *
(12) David Hunter Miller, International Relations of Labor,
p. 1. Ver tambem A. Fontaine, A Review of Internacional Labour
Legislation, em Labour As An International Problem, edited by E.
John Solano, p. 175.
(13) Mahaim, Historical and Social Importance, The Origins,
I, P. 7.
014) Miller, op. cit., p. 18.
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seguido por uns vinte existentes antes da primeira guerra
mundial. (i5) Mais do que isso: “Das quatro ou cinco ideias
principais eontidas no piano para a criagao de uma organi
zagao internacional do trabalho, adotado pela Conferencia da
Paz em 1919, tres vieram desta experiencia anterior a guerra,
a saber, (1) a convocagao de conferences periodicas para a
conclusao de acordos internacionais, (2) a criagao de um organismo central e (3) a fiscalizagao das convengoes e sua execugao.” (i6) Instituiu-se a Associagao como uma organizagao
privada, escreve uma autoridade americana em problemas do
trabalho, cujo apoio nao so a mesma, como a sua segao nos
Estados Unidos, foi contante e integral. (i7) Muitas das segoes nacionais tinham programas seus, inclusive um vasto
campo de assuntos para pesquiza, educaggao, legislagao, assim
como a publicagao de revistas nacionais, tal como a American
Labor Legislation Review, que se editou sem interrupgao. A
Associagao Internacional era mantida por subscrigoes parti
culars de varias segoes e por subvengoes de alguns governos,
como as modestas somas de $200 a $1,000 por ano, pagas pelo
governo dos Estados Unidos. (i8)
0 quarto fator na legislagao internacional do trabalho
foi a intervengao do Estado. Do ponto de vista nacional, a campanha para a melhora das condigoes de trabalho comegou cedo
em todos os paises, sob a pressao da opiniao publica. (i9) A
este fator acrescentou-se, no campo internacional, a concurrent
cia entre paises industrials nos mercados estrangeiros, fator
que, nos ultimos anos do seculo XIX, os obrigou a procurar
em comum certos tipos de protegao internacional. A esse respeito, o governo suigo tomou a dianteira quando o presidente
da Confederagao sugeriu, em 1876, ao Conselho Nacional, a
celebragao de tratados internacionais para regular questoes15 16 17 1
(15) Sobre esses tratados ver Boutelle E. Lowe, The Interna
tional Protection of Labor, p. 137.
(16) S'ir Malcolm Delevingne, The Pre-War History of Inter
national Legislation, The Origins, I, p. 51.
,
(17) John B. Andrews, Boginning of International Labor Stan
dards, em What the International Labor Organization Means to
Anlerica, edited by Spencer Miller, Jr., p. 14.
(18) Ibid., p. 14.
(19) “Porque, poder-se-a perguntar, passou em 1802 o Parlamento ingles uma lei protegendo a saude e a moralidade das criangas empregadas nas fabricas? Foi porque a opiniao publica ficou
horrorizadsu pelas terriveis condigoes existentes entre os chamados
aprendizes de Lancashire”. Ernest Mahaim, The Historical and So
cial Importance, The Origins, I, p. 12.
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de trabalho em todas as nagoes' industrials. Mais tarde, em
1881, o mesmo governo fez a primeira proposta relativa a
-aeordos internacionais sobre o trabalho nas fabricas a outros
governos europeus. A este esforgo infrutifero seguiu-se outro
em 1899, quando o Conselho Federal propos a convocagao de
uma conferencia preparatoria, para discutir os termos de uma
uniao internacional, e especialmente para regular o trabalho
dominical e o emprego de mulheres e criangas. (2o)
Assim, a Suiga, mais do que a^ qualquer outro pais, pertence “o credito e a honra de ser a pioneira em abrir o caminho
para a regulamentagao e a protegao internacional do traba
lho.” (21) Escreveu-se a este respeito que a iniciativa foi tomada “pelo pais mais democratico e anti-militarista da Europa.” (22) Quando a Repartigao Internacional do Trabalho,
criada em Paris, estabelecesse sua sede em Genebra, a escolha
seria histdricamente adequada. Propondo a reuniao da confe
rencia, o governo suigo estava tambem ciente da ameaga subwersiva contida nas reivindicagoes das classes trabalhadoras
e que deviam neutralizar-se. Embora as respostas fossem fayoraveis, a conferencia nao se realizou como planejada, porque
o Imperador alemao, Guilherme II, com sua maneira caracteristica, tirou a iniciativa da Suiga, convocando a reuniao para
Berlim em 1890. Alguns acontecimentos internos da Alemanha ligavam-se a essa iniciativa: o programa da Conferencia
de Berlim era vasto e ambicioso, mas faltava-lhe preparo tecnico. Embora uma duzia de paises europeus estivessem representados, a conferencia nao chegou a nenhum resultado defi
nitive. Todavia o efeito moral nao foi pequeno. “Podemos
imaginar o General Caprivi, ou o Marques de Rudini, enviando notas diplomaticas ao Quay d’Orsay sobre a execugao de
acordos internacionais relativos a duragao do dia de trabalho?”
perguntou em 1892 A. Leroy-Beaulieu, o grande economista
frances. (23) Escreveu-se:
Os resultados a que chegou a conferencia devem
ter parecido, naquele momento, desanimadores e, no
sentido tecnico, o foram, pois nao se celebrou nenhum
acordo internacional e o trabalho da conferencia !imitou-se a certos “voeux”, como dizem os franceses,
palavra que tern sido traduzida como significando al(20)
(21)
(22)
(23)

Ibid., p. 20.
Lowe, op. cit., p. 20.
Miller, op. cit., p. 9.
Ibid., p. 15.
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go entre um desejo e uma esperanga. Mas o efeito ea importancia da Conferencia do Trabalho de Ber
lim nao devem medir-se por aqueles resultados. Ela
foi, na verdade, o comego de uma nova era, um periodo de discussao oficial internacional dos problemas do trabalho em todos os seus aspectos, uma era
que nunca terminaria e cuja importancia nao foi
talvez totalmente compreendida ate os meados da
grande guerra. (24)
Realizou-se a segunda conferencia sobre os problemas do
trabalho em Berna, Suiga, em 1905. Os paises europeus estavam ali representados, com excegao da Russia, da Turquia, da
Grecia e dos paises Balcanicos. Ao mandar os convites, o governo suigo exprimiu a esperanga de que a conferencia nao
fosse teorica, mas alcangasse resultados concretos. O programa dos trabalhos e toda a fase preparatoria estavam a cargo
da Associagao Internacional para a Legislagao do Trabalho, e
a Franga e a Suiga incluiram chefes de trade-unions nas suas
delegagoes. A conferencia pretendia ser, e 0 foi, na verdade,
uma conferencia tecnica e seu objetivo era tratar da proibigao
do uso do fosforo amarelo e do branco na fabricagao de fosforos e da proibigao do trabalho noturno das mulheres empregadas nas industrias. Uma vez obtido isso, o governo suigo
convocou uma outra conferencia, para Berna, em 1906. Essa
conferencia pretendia ser, e o foi, de fato, uma conferencia diplomatica, pois entao os representantes dos governos tinham
que chegar a um voto final nos projetos de convengao pre
parados pela conferencia de 1905. O movimento industrial moderno e essencialmente internacional, declarou 0 Ministro sui
go do comercio, abrindo a sessao: as forgas produtivas da
industria, a utilizagao dos meios de produgao e a distribuigao
de produtos nao param nas fronteiras nacionais. (25) As Conferencias de Berna foram, na verdade, um marco na legis
lagao do trabalho, pois elas discutiram e aprovaram, com 0
conhecimento tecnico necessario, as duas primeiras convengoes do trabalho que jamais ligaram os paises europeus antes
de 1919. “As convengoes de Berna marcam um estagio definido de progresso. Elas iniciaram um periodo de resultados
praticos. Inauguraram metodos sobre os quais o Tratado de
Versalhes de 1919 se baseou com relagao a Organizagao Inter-24 25
(24) Ibid., p. 13.
(25) Delevingne, The Pre-War History, The Origins, I, p. 42..
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nacional do Trabalho.” (26) Os Estados Unidos nao estavam
representados, mas promulgaram uma lei especial, em abril de
1912, a fim de alcangar os resultados visados pela convengao
sobre o fosforo branco e 0 amarelo. (27)
Nao so chegou-se em Berna a dois acordos importantes
em favor da saude das classes trabalhadoras, mas compreendeu-se desde entao que as duas convengoes teriam efeitos im
portantes nos paises menos avangados, questao que seria ca
pital na criagao da Repartigao Internacional do Trabalho. Alem
disso, a outra questao importante da execugao das convengoes
foi de novo posta em foco pelo governo suigo, quando propos
em vao que Altas Partes Contratantes publicassem regularmente “relatorios sobre a execugao da presente convengao e
os trocassem entre si.” 0 delegado britanico chegou mesmo a
pedir uma comissao permanente, encarregada de velar pela
execugao dos acordos internacionais celebrados. O delegado
frances, A. Fontaine, obteve apenas uma recomendagao, criado uma comissao internacional de controle. “Les gouvernements n’etaient pas murs pour un abandon de souverainete,
meme apparent, dans ce domaine.” (28) Realizou-se uma segunda conferencia tecnica, sempre sob os auspicios da Asso
ciagao Internacional para a Legislagao do Trabalho, em Berna,
no ano de 1913, a qual preparou 0 texto de outros projetos de
convengao sobre a proibigao do trabalho noturno para menores
e sobre a limitagao do trabalho a 10 horas por dia para as
mulheres e menores. Quinze nagoes estavam representadas.
Uma segunda conferencia diplomatica devia reunir-se em Ber
na, em 1914, para a aprovagao final, quando rebentou a pri
meira guerra mundial. E’ interessante notar que uma vez a
guerra terminada, a decima terceira e ultima reuniao da As
sociagao se realizou em Berna no ano de 1925. Ela fundiu-se26 27 28
(26) Fontaine, op., cit., p. 175.
(27) “On sait qu’aux Etats Unis la legislation du travail est
de la competence des Etats particuliers et non du pouvoir central.
Celui-ci n’aurait done pu ni faire une loi interdisant le phosphore
mi adherer a la Convention de Berne. Mais on adopta un moyen detourne tout aussi efficace: une loi de 1912 frappa les allumettes
phosphoriques d’un impot tenement eleve que la vente en devint
impossible. Ainsi il est arrive que cette pauvre petite convention de
Berne a fait son tour du monde”. Ernest Mahaim, FOrganization
Permanente du Travail, p. 75.
,
(28) George Scelle, ^Organization Internationale du Travail et
le B.I.T., p. 25.
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entao com tres organizagoes internacionais do trabalho, sobo nome de Associagao Internacional para o Progresso Social.
O escritorio de Basileia seria absorvido, em 1923, pela Repar
tigao Internacional do Trabalho, a criar-se em 1919, pela Con
ferencia da Paz.

CAPl'TULO SEGUNDO

1914-1918
Durante esse longo periodo, qual foi a atitude americana?
Um continente em si mesmo — 48 estados com assembleias
legislativas independentes, e diversos territorios — os Estados
Unidos tinham bastante com que se ocupar em questoes ope
rarias sem se interessarem nos problemas europeus. Alem dis
so, diversos fatores levaram aquele pais a uma filosofia sobre
os problemas do trabalho que s6 como ultimo recurso apelaria
para a intervengao legislativa ou a coagao, — o espirito de liberdade individual, a confianga em si mesmo, a capacidade do
individuo em obter por si so resultados satisfatorios, ou pelo
menos cooperando com seus vizinhos imediatos. (i) Samuel
Gompers, que durante quarenta anos foi o chefe do grupo mais
poderoso e mais bem organizado dos operarios americanos,
chamou essa filosofia de “ voluntariedade”, acentuando, assim, a questao capital do individualimo contra a intervengao
do Estado em assuntos de trabalho. Suas ultimas palavras,
imediatamente apos a convengao em El Paso da American
Federation of Labor, (1924), nao deixam duvida:
Baseemos nossa agao sobre principios volunta
ries... nenhuma conquista duradoura veio jamais
da coagao. Se tentamos forgar, destruimos aquilo que
unido e invencivel. Experimentamos e executamos
esses principios nas relagoes economicas, politicas
sociais e internacionais. (2)
Mas, explica o professor Lindsay, em todos esses tres
aspectos — da legislagao, do governo e da administragao —
(1) Samuel McCune Lindsay, The Problem of American Coope
ration, The Origins, I, p. 331.
(2) Ibid., p. 332.
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... a desconfianga nao e revolutionary no sentido socialista comum, nao se baseia no pensamento
de que se o operariado estivesse no poder a desconfianga desapareceria. E’ antes, uma desconfianga no
printipio da competency de legisladores, tribunais e
governos para tratar de assuntos domesticos, relativos aos interesses principais dos trabalhadores. O
unico remedio seguro, segundo esse ponto de vista,
e, portanto, a independence ou a liberdade em face
da agao governmental. 0 Sr. Gompers chama o capitulo XXXVI de sua auto-biografia “A Magna Car
ta do Trabalho” porque ai discute os esforgos para
por as organizagoes operarias a salvo do Sherman
Anti-Trust Act de 1890 e do Clayton Anti-Trust Act
de 1914. Foi a celebrada frase: 66 o trabalho do homem nao e mercadoria ou artigo de comercio”, existente no Clayton Act, que justificou a isengao de
muitos, senao todos, direitos pessoais dos operarios
da interference ou controle dos tribunais. (3)
Era grande o contraste com a atitude da Europa, sobretudo na Inglaterra, na Franga e na Alemanha, antes da pri
meira guerra mundial. Os chefes operarios empenhavam-se
ali por alcangar o poder politico, ou tentavam realizar seus
objetivos por meio de agao governamental ou legislativa. “Agitar, educar, legislar” era a divisa europeia, de preference a
de que “o trabalho do homem nao e uma mercadoria”, segundo
a divisa americana. (4) As massas trabalhadoras americanas
nao podiam, entretanto, ficar alheias aos sofrimentos e as
lutas dos operarios do Velho Mundo. Uma das autoridades
americanas em questoes internacionais do trabalho (5) analizou pormenorizadamente as relagoes entre os operarios na
America e na Europa, desde os “cumprimentos fraternais”
da American Federation of Labor a British Trade Union Con
gress, em 1881, ate quando Samuel Gompers apelou para Carl
Lengien, Presidente da Federagao Alema de Trade-Unions,
em 1917, “para evitar o rompimento com os Estados Unidos
e assim impedir 0 conflito universal.” (6) “Maos atraves do
oceano”, sim, mas evitando qualquer ligagao com as variadas
formas de organizagoes europeias, sobretudo os partidos so
cialistas e seus chefes cujos ideais e projetos Gompers sempre
(3) Ibid., p. 333.
(4) Ibid., p. 337.
(5) Lorwin, op. cit., p. 117.
(6) Samuel Gompers, Seventy Years of Life and Labor, II
p. 355.
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impugnou. E’ interessante notar que a American Federation
of Labor respondeu mais de uma vez a apelos financeiros de
alem-mar, e que foi ela quern propos, na reuniao de Paris de
1889, a criagao do l.° de maio internacional, embora a Federagao se dissociasse mais tarde disso e promovesse a instituigao
legal do dia do trabalho (Labor Day) nos Estados Unidos. (7)
Samuel Gompers, como os chefes dos operarios europeus,
engahava-se sobre a significagao e a duragao da guerra quan
do e$ta se declarou, mas chegou logo a conclusao de que a Alemanha estava de novo em marcha para realizar seus objetivos
impferialistas. A American Federation of Labor aceitou a guerTa gomo sua propria luta democratica. O comite executivo declaifou em fevereiro de 1918 que “esta e uma guerra do operarfo.” (8) Este conflito demonstrou, afirmou-se, quanto depebdem os governos da cooperagao das massas trabalhadoras. (9) Chefes operarios, trade unions e partidos operarios
puseram-se tambem ao lado de seus governos na Europa. Na
Alemanha, os membros socialistas do Reichstag e os membros importantes do partido decidiram votar a favor dos ereilitos para a guerra, estando Karl Kaustky, Hugo Haasse,
Karl Lebknecht, Rosa Luxemburg e Franz Mehring contra.
Na Belgica, os socialistas e as trade-unions aliaram-se ao goyerno “para a defesa de seu pais, da civilizagao e da liberdade
dos povos europeus.” Na Franga, proclamou-se a “Union Sa~
cree” de todos os partidos na defesa de “La Patrie”, com o
apoio dos socialistas e dos sindicalistas. Na Inglaterra, em
bora alguns grupos radicais socialistas continuassem a denunciar o governo como o culpado da guerra, o Labor Party
c o Trade Unions Congress deram seu apoio unanime ao go
verno britanico. (10)
(7) Lorwin, op. cit., p. 118.
(8) Mary Beard, A Short History of the American Labor Moveiment, p. 151.
(9) Gompers, American Labor and the War, p. 291.
(10) Lorwin, op. cit., p. 138. Em 30 de julho de 1914 Lengier
telegrafou a Gompers pedindo sua opiniao sobre “a ameaga da guer
ra”. Gompers respondeu que todas as guerras eram deploraveis,
mas nao sugeriu nenhum caminho a seguir. Em 31 de julho, Leon
Jouhaux, secretario da Confederation Generale du Travail da Fran
ga, escreveu a Lengien que os operarios franceses e alemaes poderiam ter um papel importante na emergencia, propondo uma reu
niao especial dos delegados das trade-unions, que deviam reunir-se
em Paris, a 9 de agosto, num Congresso Socialista Internacional.
Sua carta caiu nas maos da censura alema e nao foi conhecida ate
o fim de setembro. Ibid., p. 175. Ver H. W. V. Temperley, A History
of the Peace Conference of Paris, I, p. 205, sobre a atitude do operario durante a guerra
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A medida que a guerra continuava, os trabalhadores europeus interessavam-se cada vez mais em que, uma vez terminada, alguns principios vitais, pelos quais estavam lutando,
fossem reconhecidos no Tratado de Paz. Mesmo quando os
Estados Unidos eram neutros, o operariado americano tomou
interesse crescente pelos direitos e pelo bem-estar dos salariados, logo que as hostilidades terminassem. Na verdade, a
American Federation of Labor, ja em 1914, na convengacr
anual de Filadelfia, tinha adotado uma resolugao a favor da
convocagao de uma conferencia do trabalho, ao mesmo tem
po e no mesmo lugar da conferencia geral da paz, e ordenou
que o Conselho Executivo estivesse pronto para convocar os
representantes das associates de trabalho existentes em todo o mundo. Renovou-se a questao na convengao de Sao Fran
cisco, em 1915, e o relatorio do Comite Executivo consignou:
“Desde que o bem estar dos trabalhadores de todas as na
tes 6 muito influenciado pela regulamentagao international,
nada de mais justo que tenha preferencia nas deliberates de
um congresso mundial de paz.” (n)
Nas convengoes realizadas em Baltimore, no ano de 1916,,
e em Buffalo, no de 1917, discutiram-se de novo as relagoes
internacionais, e o Conselho Executivo insistiu que “o governo dos Estados Unidos tivesse representantes adequados e diretos dos trabalhadores entre os plenipotentiaries a Conferen
cia da Paz”, incitando as associagoes operarias de outros paL
ses que seguissem atitude semelhante. 0 programa da Ame
rican Federation of Labor pedia a uniao dos povos livres do
globo, em um pacto comum, para uma cooperagao genuina e
pratica, que assegurasse a justiga; a aboligao de restrigoes
economicas, de indenizagoes, ou represalias; o reconhecimento dos direitos das pequenas nagoes, etc., e, em relagao as condigoes de trabalho, pediu que nenhum artigo ou mercadoria
fosse embarcada ou entregue ao comercio internacional, na
produgao do qual se tivessem empregado criangas menores de
16 anos de idade; o dia de trabalho de oito horas; e, ainda, que
se proibisse a servidao involuntaria, exceto como castigo por
crime pelo qual o reu tivesse sido legalmente condenado. (i2)
Uma das frases de Samuel Gompers caracteriza bem seu
estado de espirito: “Esta nao e mais uma guerra, e uma cru(11) Report of the Proceedings of the Thirty-Seventh Annual
Convention of the American Federation of Labor held at Buffalo,,
New York, ps. 62, 451.
(12) Ibid., p. 452. ,
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zada pela liberdade humana”. (ig) Por outro lado, o trabalhador europeu pedia, uma vez terminada a guerra, um congresso operario, de preferencia a uma conferencia diplomatica, ou
pelo menos o reconhecimento, no Tratado de Paz, de certas disposigoes que obrigassem todos os signatarios. A conferencia
realizada em Leeds, Inglaterra, no ano de 1916, estava em
harmonia com a mogao da American Federation of Labor na
sua convengao de 1914 sobre um congresso internacional do
trabalho, mocao apoiada pela Canadian Trade Unions Con
gress e pela Confederation Generate du Travail. (i4) A con
ference pedia a nomeacao de uma comissao internacional pa
ra promover a execugao das clausulas convencionadas sobre o
trabalho e para preparar futuras conferencias. Recomendou
tambem a criagao de um Bureau Internacional que coordenasse as pesquisas e estudasse o desenvolvimento da legislagao
do trabalho, sugerindo que o Bureau da International Associa
tion for Labor Legislation fosse coordenado com o Interna
tional Workers Secretariat. (i5) Deve-se o exito da confe
rencia de Leeds sobretudo ao Sr. Jouhaux, da Confederation
Generate du Travail, e ao Sr. Appleton, da General Federation
of Trade Unions. Era o seguinte o preambulo da resolugao
de Leeds:
A Conferencia declara que o tratado de paz quo
pora fim a esta guerra e dara as nagoes independencia poltica e economica, deve tambem assegurar as
clases trabalhadoras de todos os paises um minimo de
garantias de ordem moral e material, relativas aodireito de associagao, emigragao, seguro social, higiene, horas de trabalho e protegao deste, a fim deresguarda-las contra ataques oriundos da competigao internacional capitalista. (i6)
A American Federation of Labor nao concordaria com a
mudanga de uma conferencia de trabalho para um congresso
diplomatico, insistindo num “congresso mundial de operarios,
de preferencia a protegao destes por ato governamental” (i7)
Deve dizer-se que nas conferencias operarias que se realizaram durante a guerra, fossem elas de trade-unions' ou socia(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Perigord, op. cit., p. 75.
Lowe, op. cit., p. XXIII.
Riegelman, op. cit., The Origins, I, p. 64.
Miller, op. cit., p. 27.
Riegelman, op. cit., The Origins, I, p. 65.
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Jistas (Estocolmo, 1917; Berna, 1917; Havre, 1918; Londres,
1918; Berna, 1919), prevaleceu o piano de uma conferencia
imicamente operaria. Mas os realistas, aqueles que teriam as
responsabilidades das negociagoes, previram que nada se poderia alcangar sem delegados governamentais. A solugao seria ter, entre os delegados a Conferencia da Paz, representan
tes dos empregadores, bem como dos empregados.
Realizaram-se em Berna duas conferencias de trabalho
no comego de 1919, socialista uma, de trade-unions, outra.
Votou-se uma carta de trabalho a ser submetida a Conferen
cia da Paz, na qual se pedia a educagao primaria obrigatoria,
o dia de oito horas, o descanso semanal de 36 horas, um dia
de seis horas de trabalho para os menores de 18 anos, a aboligao do trabalho notumo para as mulheres, um sistema ra
tional de seguro social, e um codigo internacional para os maritimos. Uma comissao permanente internacional, composta
de representantes da Sociedade das Nagoes, deveria fiscalizar
a execugao dessa carta, e um Parlamento Internacional do Tra
balho, constituido de governos de trade-unions, deveria reunir-se regularmente a fim de discutir e votar leis tao validas quanto as nacionais. A American Federation of Labor nao
esteve representada e Samuel Gompers protestou junto a Co
missao Americana Para Negociar a Paz contra o interesse.
que, na sua opiniao, a delegagao americana tinha tornado na
Conferencia de Berna. Em uma carta a Henderson, ele tornou
claro que “os delegados americanos estavam dispostos a se
encontrarem com os representantes operarios dos paises aliados, numa conferencia somente de “trade-unions” mas nao
estavam inclinados “a tomar lugar numa conferencia com re
presentantes de paises inimigos, pelo menos neste momento,
ou numa conferencia em que os objetivos das organizagoes
operarias estivessem subordinados aos de qualquer movimento politico partidario”. (i8) Gompers teria um lugar de relevo na Conferencia da Paz e sua posigao seria dificil. Escreveu-se:
E’ um dos paradoxos mais estranhos da historia
das trade-unions que o Sr. Gompers, o homem que
mais do que ninguem conservou o operariado ame
ricano fora da politica, presidisse a comissao oficial
do trabalho na Conferencia da Paz, enquanto o Sr.
Henderson, o secretario do politico Labour Party in-18
(18) Lorwin, op, cit., p. 187.
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gles, respondesse pela Conferencia Socialista e pela
Conferencia de Trade Unions de Berna, ambas nao
oficiais. 0 paradoxo era evidente tambem na diregao
das duas reunioes, pois ao passo que o Sr. Henderson
deu a Conferencia de Berna mais um sentido politi
co do que economico, o Sr. Gomperss, fiel as suas
tradigoes e previsoes, imprimiu as vezes as discussoes da Comissao do Trabalho antes o caracter de
um congresso operario do que uma negociagao diplomatica. (i9)
Paralelamente a agao das classes trabalhadoras, as Potencias Aliadas comegaram, antes da guerra, a tomar em consideragao o lugar que o operariado deveria ter nas negocia
goes da paz. 0 governo belga tinha um papel importante na
fundagao da Organizagao Internacional do Trabalho, com uma
delegagao de que fariam parte Emile Vandelvelde, Ministro
da Justiga, como plenipotenciario, e Ernest Mahaim e Cor
neille Mertens, veteranos em questoes sociais, como membros:
sua orientagao seria a fundagao de um organismo, de prefe
rencia a enunciagao de alguns principios sobre o trabalho. A
delegagao italiana era a favor da criagao do referido organis
mo mas com poderes coercitivos. Em relagao a Franga, Leon
Jouhaux estava mais interessado na agao governamental do
que apenas em principios, concepgao que outro chefe impor
tante, Albert Thomas, primeiro diretor da Repartigao Inter
nacional do Trabalho, a criar-se em 1919, partilhava com Hen
derson e Vandervelde. Thomas fez parte da delegagao encarregada pela Conferencia Inter-Aliada e Socialista de Traba
lho de Londres (1918) de obter a inclusao de representantes
operarios nas delegagoes a Conferencia da Paz. Arthur Fon
taine, como Sir Malcolm Delevingne na Inglaterra, estava vi
gilante num posto administrativo do governo; e ambos mcordaram na instituigao de uma conferencia internacional periddica e de uma repartigao permanente. (19
20) Algum tempo
antes, Justin Godard, que prestaria longos servigos a Orga
nizagao Internacional do Trabalho como representante tran
ces no Conselho de Administragao, havia proposto na Cama
ra dos Deputados uma resolugao pedindo a insergao, no Trata
do de Paz, de clausulas que garantissem a execugao de dispo(19) Riegelman, op. cU., The Origins, I, p. 76.
(20)..The Preliminaries for the Peace Conference, I. “French^
Preparations by Charles Picquenard”, The Origins, I, p. 90.
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siloes favoraveis ao trabalho. A Comissao de Trabalho da
Camara e a secao francesa da Associagao Internacional para
& Legislagao do Trabalho prepararam duas resolugoes muito
semelhantes, nas quais pediam a aplicacao das convengoes de
Berna de 1913, a instituigao de uma conferencia anual com
delegados de empregadores e de empregados com o fim de
preparar convengoes e tratar de outros assuntos relativos ao
trabalho, e, por fim, a fundagao de uma repartigao internaciojial do trabalho custeada pelos paises signatarios e a qual caberia compilar estatisticas, fazer pesquisas sociais e industriais, bem como coligir e comparar as medidas adotadas pa
ra por em execugao as convengoes internacionais e os relatorios oficiais sobre a execugao destas. (21)
Foi, entretanto, na Inglaterra que o movimento para a
criagao da Repartigao Internacional do Trabalho tomou desde o comego a forma aceita no Tratado de Paz. Em primeiro
lugar, a nomeagao de Georges B. Barnes, como Ministro de
Estado, e mais tarde como plenipotenciario a Conferencia de
Paris, teria muitas conseqiiencias para os resultados finalmente obtidos. Precedeu essa nomeagao, em 1916, a criagao
do Ministerio do Trabalho, onde serviram dois homens, o secretario assistente Harold B. Bluter e Edward J. Phelan, encarregado das questoes estrangeiras, que teriam parte relevante nao so na criagao mas tambem no desenvolvimento da
-Organizagao Internacional do Trabalho. Em segundo lugar, a
instituigao, tal qual se fundou na conferencia, foi primeiro
imaginada pelos ingleses, e nisso Harold B. Butler e Edward
J. Phelan tiveram papel decisivo. Os ingleses estavam a principio em duvida se deviam adotar o metodo, segundo o qual se
incluisse, no Tratado de Paz, uma carta do trabalho contendo
certo numero de reformas essenciais, como o dia de oito ho
ras ou a idade minima para admissao a industria. Mas o senso da realidade, que os caracteriza, levou-os a se decidirem
em favor da criagao de um orgao especial para tratar dos problemas operarios. Como se vera adiante, os principais carac
teristicos desse orgao eram uma conferencia anual, uma re
partigao internacional permanente, a representagao de em
pregadores e empregados em pe de igualdade com os represntantes governamentais, bem como sangoes especificas no caso em que os governos nao executassem as convengoes. Tratou-se de modo vago da posigao desse orgao em face da Sociedade das Nagoes, ainda a criar-se, mas a tendencia era para
(21) Ibid., p. 88.
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alguma forma de organizagao autonoma. (22) A representagao triplice, que predominaria durante toda a vida da insti
tuigao, era uma inovagao, a respeito da qual se escreveu tres
lustros depois:
0 sistema triplice de representagao era um abandono da pratica de todas as conferencias anteriores
a guerra e nao se encontra em nenhuma outra ins
tituigao ou organismo internacional estabelecido
pelo Tratado de Paz. Ele se justificou plenamente pe
la estabilidade e pelo vigor crescente que deu a Or
ganizagao, nesta decada dificil de sua historia. Bem
merece o elogio — um rasgo de genio no edificar
uma instituigao. (23)
Deve-se tambem ao Sr. Butler e ao Sr. Phelan terem
formado em Paris o nucleo em torno do qual as outras delegagoes discutiram o projeto ingles, o qual sofreu entao algumas modificagoes sem alteragao de sua estrutura. Ambos prepararam o projeto sob forma de tratado. Os Srs. Delevingne
e Barnes trabalharam tambem na redagao final da convengao. Algumas expressoes finalmente aceitas datam de entao:
a Conferencia torna-se a “Conferencia Geral”, composta de
“delegados”; o Bureau, ou Secretaria, “Repartigao Interna
cional do Trabalho”; e o Secretario permanente da Reparti
gao, o “Diretor”. O Conselho, de que se nao cogitara no pri
meiro projeto, criou-se a principio como puramente oficial,
mas incluiu mais tarde representantes nao governamentais.
Os Dominios e a British Trade Union Congress deram sua
aprovagao ao piano. (24) Enquanto todas as outras questoes
do programa da Conferencia da Paz se achavam ainda em estagio preliminar, o projeto de convengao criando a Organizagao
Internacional do Trabalho ja tinha forma adiantada e construtiva.
(22) Ver a notavel exposigao de Edward J. Phelan sobre essa
fase da Organizagao em: The Preliminaries of the Peace Conferen
ce. 3. “British Preparations”, The Origins, I, p. 105.
(23) Samuel McCune Lindsay, “The Service of the Interna
tional Labor Office to Legislative Projects”, The Annals, margo,
1933, p, 121.
..
(24) Preliminaries of the Peace Conference. 3. “British Pre
paration by Edward J. Phelan”, The Origins, I, p. 119. James T.
Shotwell, At the Paris Peace Conference, 7, 9, 15 e 23 de janeiro.
David Hunter Miller, My Diary at the Paris Conference, 8 de janei
ro de 1919.
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Entre os contactos que a delegagao inglesa estabeleceu,
logo que chegou a Paris, em janeiro de 1919, estavam Arthur
Fontaine, da delegagao francesa, e Ernest Mahaim, da dele^
gagao belga, ambos de inestimavel valor por sua experiencia
em problemas do trabalho e por suas fungoes oficiais. Buscouse tambem aproximagao com o Sr. Cabrini, da delegagao italiana, pois esta, como a japonesa, tomaria parte ativa na co
missao do trabalho. Em relagao aos americanos, os ingleses
procuraram o Sr. James T. Shotwell, da Universidade de Co
lumbia, David Hunter Miller e outros membros da delegagao
norte-americana. Estes pareciam aprovar o projeto em suas
linhas gerais, e pela primeira vez debateu-se a peculiaridade
da constituigao norte-americana em relagao ao poder de celebrar tratados, mas o problema nao parecia sem solugao. (25)
Embora nao tao minuciosamente como os franceses e os in
gleses, os americanos deram alguns passos preparatories pa
ra a Conferencia em assuntos de trabalho. “Nao ha nenhum
paralelo entre os preparativos norte-americanos para a Con
ferencia da Paz no Departamento de Estado ou do Trabalho,.
e os preparativos nos Ministerios ingleses do Interior e do Tra
balho”. (26) Haviam-se preparado alguns estudos para o “In
quiry”, como os auxiliares do Coronel House comegaram a
ser conhecidos. Em setembro de 1918, John B. Andrews, secretario da American Association for Labor Legislation, e
mais tarde membro do “Inquiry”, preparou, a pedido do pro
fessor Allyn A. Young, um memorandum intitulado “Impor
tance of immediate and continued study of the proposals for
protective labor agreements to be submitted at the Peace
Conference”.
Em seu relatorio, John B. Andrews expos os esforgos feitos para uma legislagao internacional do trabalho, acentuando o papel da Associagao Internacional para a Legislagao do
Trabalho, e os resultados da Conferencia de Leeds, comparados com as recomendagoes especificas das convengoes do tra
balho da American Federation of Labor de 1914, 1916 e 1917.
“A medida que a guerra continua”, escreveu, “e provavel que
a posigao do operario na politica nacional e internacional tenha uma importancia crescente. Os pedidos para a regulamentagao protetora do trabalho, criando um padrao imnimo
abaixo do qual nenhum operario devera cair, serSo prov&vel(25) Ibid., The Origins, I, p. 120.
(26) The Preliminaries of the Peace Conference. 2. “American
Preparation by Leifur Magnusson”, The Origins, I, p. 97.
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mente mais insistentes. fisses acontecimentos poderao ser fatores mui importantes na determinagao das condigoes de
paz”. (27)
O professor James T. Shotwell e o Dr. Preston Slosson
estudaram ao mesmo tempo os problemas da legislagao do
trabalho e das exigencias dos operarios em tempo de guerra,
“mas os seus estudos, embora mostrando interesse nos pro
blemas a surgir, nao tentaram formular o piano para as negociagoes do tipo em que os funcionarios ingleses estavam
trabalhando no momento”. (28)
Mais tarde, quando se assinou o armisticio, preparou-se,
sob a diregao do professor Felix Frankfurter, da tJniversidade de Harvard, uma serie de estudos sobre as condigoes de tra
balho em diversos paises europeus, para uso da delegagao norte-americana. 0 professor Laski, o Sr. Leifur Magnusson, Dr.
Lewis L. Lorwin e outros trabalharam no preparo desse ma
terial. A situagao na Europa havia piorado, — a revolugao
russa, o colapso da Alemanha, o radicalismo na Italia, a republica socialista na Austria — trazendo para o primeiro pia
no a situagao operaria em geral. (29). fisses estudos foram
entregues ao Departamento de Estado, depois de haver a de
legagao norte-americana partido para Paris. 0 professor
frankfurter nao era membro da delegagao, mas havia sido
consultado durante as deliberagoes; e o Sr. Samuel Gompera
tomou-se membro dela depois que o Presidente dos Estados
TJnidos partiu no George Washington para Paris. O profes
sor Shotwell preparou o primeiro memorandum sobre o tra
balho das criangas em 3 de Janeiro, e suas recomendagoes ge
rais sobre o trabalho no futuro Tratado de Paz foram apresentadas a delegagao norte-americana em 21 de j'aneiro. Elas
tratavam da aceitagao das convengoes de Bema e da instituigao de conferencias periddicas com um Bureau permanente
nas linhas da Associagao Internacional para a Legislagao do
Trabalho de Basileia, que chamou “uma organizagao admiravel”, e que poderia ser absorvida sob a responsabilidade da
Sociedade das Nagoes. A conferencia seria sob os ausplcios
desta, sobre problemas do trabalho, semelhante aquelas so
bre problemas coloniais ou economicos, mas na composigao
das delegagoes “dever-se-iam incluir alguns representantes
(27) The Origins, H, p. 88.
(28) Ibid., p. 98.
(29) Ibid., I, p. 102.
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operarios como nas Conferencias de Bema”. (30) Como se vey,
o piano norte-americano, embora sob forma preliminar, nao
diferia muito do ingles, ou do frances. Os preparativos norteamericanos para a Conferencia da Paz nao tinham a forma
concreta que caracterizou os outros, sobretudo os ingleses,.
mas dois fatores contrabalangariam com vantagem esse inconveniente: a presidencia da conferencia por Woodrow Wil
son e a presidencia da Comissao do Trabalho por Samuel
Gompers. Ambos inspiravam-se em ideais elevados, tinham
opinioes comuns nas questoes operarias, (31) e estavam certos de que sem justiga social a ordem politica e a economica,
sao precarias.

(30) James T. Shotwell, The Origins, II, p. 135.
(31) Na inauguragao do edificio da American Federation of
Labor em Washington, D.C., em 4 de janeiro de 1916, o discurso
do Presidente Wilson foi muito grato ao Sr, Gompers e a outros chefes operarios. Sdbre a disposigao do Clayton Anti-Trust Act de que
o trabalho nao e uma mercadoria, o P. Wilson orou com sua maneira caracteristica: “Sinto que houvesse juizes nos Estados Unldos a quem isso devesse ser dito”. Samuel Gompers, Seventy Years
of Life and Labor, II, p. 229.

CAPfTULO TERCEIRO
NA CONFERENCIA DA PAZ
Realizou-se a 18 de Janeiro de 1919, em Paris, a primeira sessao plenaria da Conferencia da Paz. Presidindo-a, anunciou o Sr. Clemenceau que a ordem do dia compreendia os seguintes assuntos: 1. — Responsabilidade dos culpados pela
guerra; 2. — Responsabilidade pelos crimes cometidos duran
te a guerra; 3. — Legislagao Internacional do Trabalho. A Sociedade das Nagoes seria a questao principal da sessao seguinte. (1) Presente a sessao, o professor Shotwell descreveu
mais tarde o espanto dos diplomatas, dos jornalistas e do pu
blico em geral em face da parte tres da ordem do dia, a que
se seguiu, uma semana mais tarde, durante a segunda sessao
plenaria, a designagao de uma comissao sdbre legislagao in
ternacional do trabalho. O publico nao estava a par dos trabalhos que se realizavam nesse assunto. Explicou-se de dois
modos porque a Conferencia assim procedeu. No primeiro, as
grandes potencias ganhavam tempo, enquanto nao chegavam
a um acordo sobre questoes mais importantes; no segundo,
os governos europeus estavam alarmados diante da agitagao
industrial crescente e desejavam oferecer aos operarios algumas garantias formais por ocasiao da abertura da Con
ferencia. (2)
(1) James T. Shotwell, “The Origins of the I.L.O.”, em Spen
cer Miller, What the International Labor Organization Means to
America, p. 1.
(2) James T. Shotwell, "Historical Significance of the Inter
national Labour Conference”, Labour As An International Problem,
edited by E. John Solano, p. 43. Segundo uma outra fonte, “a opiniao geral parecia ser que aquela agao se explicava como um movimeinto em oposigao as convengoes do Congresso Socialista e de
Trade Unions, as quais ameagavam no momento langar toda a forga do movimento internacional do trabalho em oposigao a Confe
rencia de Paris”. Temperley, op cit., II, p. 32.
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A verdade e que ambas conjecturas influenciaram a decisao tomada, pois havia muitas razoes para inquietagao du
rante o inverno de 1919-1920, e, por outro lado, o operariado
havia contribuido de tal maneira para a vitoria final, que suas
reivindicagoes deveriam ser inevitavelmente reconhecidas pelos governos aliados. A Terceira Internacional estava para ser
langada em Moscou, durante o mes de margo de 1919, de ma
neira revolucionaria, enquanto percorria a Europa, como vimos, uma onda de agitagao e radicalismo. (3) Por outro la
do, as forgas do trabalho, referidas no capitulo anterior, estavam vigilantes; e os seus esforgos, reconhecidos finalmente na Parte XIII do Tratado de Paz, devem ser considerados
“um dos mais notaveis tributes na historia da democracia
as forgas organizadas da opiniao. (4)5 Nao tendo podido convocar o congresso operario como tencionava, (B) p Sr. Gompers
“teve um papel importante na criagao dessa Comissao”, para o
que suas ligagoes com o Presidente Wilson devem ter sido decisivas. A Comissao devia ser composta de dois representan
tes das cinco grandes potencias e de cinco representantes das
potencias chamadas de “interesse especial”. Em 27 de Janei
ro de 1919, os representantes destas ultimas concordaram
em que a Belgica tivesse dois lugares na Comissao e que
Cuba, a Polonia e a Checoslovaquia um cada. Na primeira
resolugao proposta por Lloyd George, nao havia referenda
alguma a Sociedade das Nagoes, mas os Estados Unidos viram provavelmente “a oportunidade de fortalecer o anseio
pela Sociedade, associando-a com objetivos tao concretes e
tao humanos como os visados pela Organizagao do Trabalho”,
(6) e o Sr. Lloyd George apresentou em consequencia uma
emenda que foi aprovada pelo Conselho dos Dez em 23 de ja
neiro de 1919. A tarefa da Comissao era a seguinte:
(3) David Hunter Miller, no seu Diary, dia 8 de Janeiro, regista uma conversa com o Sr. Phelan sobre esses receios e sobre a necessidade de dissipa-los por meio de legislagao adequada.
(4) Wilson, op. cit., p. 34.
(5) O Sr Gompers, que se recusou comprometer-se com o programa de quaisquer grupos do continente europeu, “concentrou seus
esforgos em criar uma comissao de trabalho que aconselhasse a de
legagao norte-americana a Conferencia da Paz”. O Presidente Wil
son consentira que se fizessem convites para um congresso mundial,
mas os franceses se recusaram a permitir que os alemaes viessem
a Paris, e o congresso nunca se reuniu. Ver Carol Riegelman, op. cit.,
The Origins, I, p. 74.
(6) The Preliminaries of the Peace Conference. 3. “British.
Preparation”, Edward J. Phelan, The Origins, I, p. 125.
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... estudar a regulamentagao internacional das
condigoes de trabalho, decidir qual a forma de uma
organizagSo internacional permanente a estabelecerse a fim de facilitar a diversos palses uma agao conjunta em assuntos relativos k condigoes de trabalho
e recomendar quais os passos necessarios para criar
uma organizagao conexa a Sociedade das Nagoes,
com os fins acima mencionados.
Instituida finalmente em 31 de janeiro de 1919, a Comissao compunha-se do Sr. Samuel Gompers e do Sr. A. N.
Hurley, Presidente da American Shipping Board, substituido
desde o principio pelo Sr. Henry M. Robinson, Presidente do
First National Bank de Los Angeles, California, pelos Estados Unidos; do Right Hon. G. N. Barnes, membro do Mi
nisterio da Guerra, e de Sir Malcolm Delevigne, Sub-Secretario de Estado assistente, Ministerio do Interior, pela GraBretanha; do Sr. M. Colliard, Ministro do Trabalho, e do Sr.
M. Loucheur, Ministro da Reconstrugao Industrial, pela Franga; do Barao Mayor des Planches, Embaixador, Comissario
Geral da Imigragao, e do Sr. Cabrini, Deputado, Vice-Presidente do Supremo Conselho do Trabalho, pela Italia; do Sr.
Otchiai, Ministro Plenipotenciario, e do Sr. Oka, Diretor de
Assuntos Comerciais e Industriais do Ministerio da Agricultura e Comercio, pelo Japao; do Sr. M. Vandervelde, Ministro
da Justiga e de Estado, e do Sr. E. Mahaim, da Universidade
de Liege, Secretario da Segao Belga da Associagao Interna
cional para a Legislagao do Trabalho, pela Belgica; do Sr. A.
de Bustamante, da Universidade de Havana, por Cuba; do
Conde Zoltowski, Membro do Comite Nacional Polones, pela
Polonia; e do Sr. M. Benes, Ministro das Relagoes Exteriores,
pela Checoslovaquia. Como substitutes havia o Sr. Harold B.
Butler, pelo Sr. Barnes; Sr. A. Fontaine e Sr. L. Jouhaux, pe
los delegados franceses; Sr. Martinez Ortiz e Sr. de Blanck,
pelo Sr. Bustamante; Sr. M. Broz, pelo Sr. Benes, e o Sr.
Palma-Castiglione pelo Barao Mayor des Planches.
Ao se abrirem os trabalhos da Comissao, propos o delegado frances, Sr. Colliard, que o Sr. Gompers fosse escolhido
presidente e assim se decidiu. Os ingleses ficaram um pouco
surpreendidos, pois estavam certos de que o Sr. Barnes, que
era o unico plenipotenciario presente das grandes potencias,
seria a escolha natural. (7) O Sr. Barnes e o Sr. Colliard fo(7) Ibid., p. 130.
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ram escolhidos Vice-Presidentes, o Sr. Fontaine, Secretario
Geral e o Sr. Butler, Assistente do Secretario Geral. As desig
nates americanas a Comissao causaram tambem alguma surpresa, pois revelavam a falta de representantes do ponto
de vista governamental. Acentuou-se que nao so assim aeontecia, mas que nao se deu nenhum passo no momento para
por o Sr. Gompers em contacto com a parte tecnica da delegagao no Crillon. (8) Deve dizer-se, entretanto, que se a
ausencia de representagao oficial causou alguns atritos e malentendidos nos trabalhos da Comissao, ela foi de certo modo
compensada pela presidencia do Sr. Gompers, no sentido de
que deu aos debates um aspecto genuinamente operario, fator importante na aceitagao do Tratado pelos trabalhadores
em toda a parte.
Depois de algumas materias de rotina, como as linguas a
se adotarem e a formagao de uma secretaria, — na verdade
nao havia nenhuma organizagao, sendo os interpretes militares forneeidos pela delegagao inglesa e a francesa e estando
as atas sobretudo nas maos do Sr. Phelan e do Sr. Pone,
mais tarde assistente do Sr. Butler em Genebra (9) — a Co
missao iniciou os trabalhos no dia seguinte: estava, assim,
definitivamente instituida em l.° de fevereiro de 1919. (10)
Dividiu-se a sua tarefa em duas partes. Na primeira, a Co
missao teve 18 sessoes entre 1 e 28 de fevereiro, completando
a primeira leitura do projeto ingles. Suspenderam-se entao
as sessoes ate 11 de margo, para, que os delegados comunicassem os resultados aos seus governos. Na segunda parte, a Co(8) “O Sr. Gompers, que estabeleceu seu quartel general no
Grand Hotel, estava acompanhado de certo numero de companheiros da American Federation of Labor e naturalmente continuou a
apoiar-se neles como seus conselheiros”. James T. Shotwell, At the
Paris Peace Conference, 29 de janeiro.
(9) The Preliminaries of the Peace Conference, 3. “British Pre
parations”, Edward J. Phelan, The Origins, I, p. 130.
(10) As atas da Comissao do Trabalho nao foram oficialmente
publicadas pela Conferencia da Paz. O professor A. de Lapradelle
publicou a versao francesa e o governo italiano imprimiu as referidas atas sob o titulo: Proces-verbaux, rapport et documents de
la Comission de Legislation Internationale du Travail, Conference
de la Paix, 1919. Roma, Tipografia delle Cartieri Centrali, 1921, 358
paginas. Em 1923 ,a Repartigao Internacional do Trabalho publicou
as referidas atas sob o titulo: Bulletin Officiel, II, avril 1919 — aout
1920, Geneve, 1923. Ver Ernest Mahaim, L’Organization Permanente
du Travail, p. 79 n. As atas foram tambem publicadas em 1934 pelo
Dr. James T. Bhotwell em The Origins, H, p. 149 e segs.
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missao teve 17 sessoes, entre 11 e 24 de margo, todas dedi*
cadas h segunda leitura e a discussao de novas emendas apresentadas pelas diferentes delegagoes. 0 sr. Barnes havia proposto, e fora apoiado pelo Sr. Robinson, que o projeto ingles
fosse adotado como base imediata de discussao, e assim se
decidiu. Na verdade, era aquele projeto o unico documento
npresentado nas duas linguas aos membros da Comissao. O
Sr. Gompers declarou que estava de acordo com os principios
do projeto, mas fez algumas objegoes a certos pontos, entre
estes o sistema de votagao. (n) As outras delegagoes reservaram-se o direito de apresentar suas propostas. 0 preambulo, que se debateu e votou mais tarde, (11
12) dispunha: “Considerando que a Sociedade das Nagoes tern como objetivo estabelecer a paz universal, e que tal paz so pode alcangar-se se
baseada na prosperidacle e no contentamento de todas as clas
ses em todas as nagoes...” 0 Sr. Vandervelde propos que as
tiltimas palavras fossem “baseada sobre a justiga social”, o
que foi aceito — expressao depois usada tao freqiientemente
para expressar os objetivos dos operarios. O preambulo, finalmente adotado, menciona como bases da justiga social
... a regulamentagao das horas de trabalho, a
fixagao da duragao maxima do dia e da semana de
trabalho, o recrutamento da mao de obra, a luta con
tra o desemprego, a garantia de um salario assegurando condigoes de existencia adequada, a protegao
dos operarios contra as doengas gerais e profissionais e os acidentes resultantes do trabalho, a prote
gao das criangas, dos adolescentes e das mulheres,
as pensoes para a velhice e a invalidez, a protegao
dos interesses dos trabalhadores empregados no estrangeiro, o reconhecimento do principio da liberdade de associagao, a organizagao do ensino profissional e tecnico, e outras medidas.
A diferenga de concepgao entre americanos e europeus
sobre a tarefa da Comissao foi evidente desde o principio.
As delegagoes da Italia e da Franga, entre outras, favoreciam
tuna organizagao internacional do trabalho bastante forte, ao
passo que a delegagao americana se opunha a isso. Os ingleses ofereciam a vantagem do meio termo — o governo teria
(11)

Minutes of Procedings, N 2, February 4, Official Bulletin,

p. 8*
(12) Minutes of Proceedings, N. 18, February 28, Official Bul
letin, p. 94.
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parte preponderante, mas os empregadores e empregados seriam chamados a cooperar da maneira mais pratica possiveL
As disposigoes gerais do projeto ingles seriam adotadas sem
grandes dificuldades — a organizagao da Conferencia, a criagao da Repartigao Internacional do Trabalho, as fungoes do
Conselho de Administragao, a execugao das convengoes, etc.
Mas surgiu um desacordo logo que se tratou de dois problemas essenciais: a representagao dos governos em relagao aos
operarios e os poderes da conferencia em relagao aos parlamentos nacionais. A proposta inglesa dispunha que em qualquer reuniao da Conferencia, cada delegado governamental
teria dois votos e cada delegado nao governamental, um (art.
Ill). Essa disposigao deu lugar a primeira das duas grandes
controversias nas deliberagoes da Comissao. O Sr. Gompers
opunha-se a que um delegado tivesse dois votos, e como isso fosse extremamente desagradavel ao operariado em geral,
o Sr. Vandervelde, apoiado pelo Sr. Barnes, sugeriu que cada
delegagao tivesse dois representantes governamentais com um
voto cada um. Segundo a opiniao do Sr. Vandervelde, isso seria um equilibrio adequado entre os consumidores (representados pelos delegados governamentais) e os produtores (representados pelos empregadores e empregados), explicagaocom que o Sr. Gompers nao concordou. Para ele, nao havia justificativa em dividir os povos em consumidores e produto
res; toda a populagao devia ser considerada como constituida
somente de empregadores e empregados e s6 cabia aos mesmos discutir os problemas do trabalho. (13) O Sr. Colliard
apoiou o ponto de vista do Sr. Gompers e propos que a Con
ferencia se compusesse de um delegado governamental, de um
delegado empregador e de um delegado operario de cada pals,
piano esse conhecido como o sistema 1:1:1:, em oposigao ao
sistema 2:1:1:, advogado pelos Srs. Vandelverde e Barnes.
O outro delegado frances, Sr. Loucheur, com espanto da Co
missao, apoiou o ultimo sistema. (l4) Escreveu o Sr. Shotwell a respeito:
Podem-se compreender as objegoes do Sr. Gom
pers a representagao dupla de delegados governa
mentais, pois, segundo sua maneira de pensar, ela
(13) Minutes of Proceedings, N. 4, February 6, Official Bulle
tin, p. 27.
(14) Para §sse e outros pormenores, ver a excelene exposigao
de Edward J. Phelan, The Commission on International Labor Le
gislation, The Origins, I, p. 120.
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significava que os' empregados s6 teriam um voto
contra tres. file nao tinha a ambigao, como os chefes
das organizagoes operarias europeias, de assumir o
controle do proprio governo. Sob sua longa diregao,
a American Federation of Labor havia-se sempre
afastado do que chamava a teoria “socialista” de fazer depender a protegao do trabalho da agao oficial.
Sua teoria era que as trade-unions podiam exercer
pressao mais eficaz sobre os politicos se nao se envolvessem na propria politica. O Sr. Gompers encontrou-se, em conseqiiencia, na situagao paradoxal de
estar presidindo uma comissao que preparava a carta
universal do trabalho, como se chamou freqiientemente na oratoria inflamada, na qual se dava prefe
rence a obra legislativa sobre a organizagao econo
mica dos trabalhadores. (15)
Com efeito, embora pedindo desculpas por se exprimir
com tanto vigor, pois que sua posigao como presidente impunha-lhe certa reserva, o Sr. Gompers falou com grande §nfase quando declarou que se a representagao dos operarios fos
se limitada a um voto em quatro, os esforgos da Comissao
seriam em vao. Para o Sr. Barnes, os governos poderiam recusar-se a participar na Organizagao se tivessem representa
gao insuficiente, no que foi acompanhado pelo Sr. Delevingne,
que declarou justificado o duplo voto porque cabia aos gover
nos por em execugao as convengoes. Respondendo as suspeitas
do Sr. Gompers sobre o que este chamou mais tarde a opiniao
egoista de alguns de seus colegas socialistas, (16) o Sr. Bar
nes declarou que nao se deveria considerar como ponto paci(15) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, 8 de
fevereiro.
(16) “Evidentemente, em tais circunstancias, 4 por mera cortezia que se chama “do trabalho” tal conferencia. Pode ser que nunca haja essa combinagao (de delegados, empregadores e governamentais unidos contra os delegados operarios), mas o fato 6 que
mesmo agora tal combinagao 4 posslvel. As delegacoes da Franca,
da Italia e de Cuba apoiaram o ponto de vista americano. Alguns
dos socialistas ma’s importante8 do mundo eram membros da con
ferencia e lutaram a favor da disposicao que dava aos governos
essa representagao disproporcionada. Seus calculos eram egoistas,
e talvez caracteristicos. Os socialistas estariam, dentro de pouco,
preponderantes na maioria dos governos do mundo e os operarios
teriam, assJm ,a maioria em todas as conferencias internacionais’
do trabalho”. Samuel Gompers, The Labor Clauses of the Treaty in
House and Seymour, What Keally Happened at Paris, p. 322.
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iico que a atitude dos governos fosse anti-operaria, como a
Comissao, composta de tantos representantes socialistas e das
trade-unions, comprovava. Neste ponto do debate, o Sr. Vandervelde, de novo apoiado pelo Sr. Barnes, argumentou que, se
a. Conferencia devia obrigar os governos, parecia indispensavel dar-lhes representagao adequada; e propos um compromisso no sentido de que houvesse tres representantes de cada
Alta Parte Contratante, um govemamental, um empregador
« um operario, s6 tendo o primeiro dois votos quando se votassem convengoes internacionais. Visando a representagao
4a agricultura, sugeriu o Sr. Loucheur que houvesse dois de
legados governamentais, dois empregadores e dois operarios,
mas que os primeiros so tivessem dois votos cada um quando
se tratasse da votagao final das convengoes. O Sr. Colliard,
colega do Sr. Loucheur, e a delegagao italiana apoiaram essa
proposta, conhecida como o sistema 2:2:2:, que foi, entretanfo, rejeitada, votando contra os Srs. Mahaim, Gompers e Vandervelde. 0 Sr. Gompers reafirmou sua posigao anterior, que
formulou como se segue: “Em principio declaramos que deve
haver uma representagao igual dos governos, dos emprega
dores e dos empregados, tanto em numero quanto em expresjsao de votos”. (17)
Tendo o Sr. Barnes sugerido que o importante problema
da representagao oficial na conferencia fosse levado ao conhecimento dos governos, concederam-se alguns dias para
essa consulta; mas quando os debates se reiniciaram a con
troversy reviveu com acentuado vigor. O Sr. Fontaine pro
pos uma emenda tomando o sistema 1:1:1 obrigatbrio. O Barao Mayor des Planches subordinou a atitude da delegagao
italiana a questao dos poderes delegados a Conferencia e pediu que o assunto fosse adiado atb que se obtivesse a solugao
indicada pelo artigo XXIX do projeto ingles. 0 Conde Zoltowski declarou-se a favor da proposta inglesa, emendada pelo
Sr. Vandervelde, no que foi acompanhado pelos Srs, Broz e
Oka. O Sr. Bustamante disse que favorecia o piano america
no. Para ele, a reivindicagao apresentada ja era ousada, pois
(17) Minutes of Proceedings, N. 5, 6, February 7, 10, Official
Bulletin, ps. 28, 32. Em relagao aos interesses agricolas, o Sr. Bu
tler fez notar que os agricultores faziam parte, na Inglaterra, daa
organizagoes gerais de trade-unions, sendo nela representados como
as outras classes de trabalhadores. Os franceses nao reconheceram
mais tarde a competencia da Organizagao Internacmnal do Traba
lho para tratar de interesses agricolas, mas a Corte Permanenle de
Justiga Internacional decidiu a questao pela afirmativa. As atas da
Comissao nao oferecem interpretagao diferente.
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que pela primeira vez se punham representantes de emprega•dores e de operarios num pe de igualdade com os governamentais, acreditando interpretar a opiniao da America Latina ao
pedir que se mantivesse a igualdade entre os tres represen
tantes. (18) Quando o artigo XXIX foi discutido mais tarde,
— veermos no proximo capitulo a grande controversia que
suscitou — o Sr. Robinson apresentou uma serie de propostas, a primeira das quais no sentido de modificar o artigo III,
a fim de dar aos governos um delegado com um voto em vez
de dois delegados com um voto cada um. Debateu-se entao
essa proposta com a emenda do Sr. Fontaine, e o Sr. Barnes
insistiu em que a Comissao mantivesse o voto ja dado. Fez
notar que o sistema 1:1:1 seria na verdade menos favoravel
aos trabalhadores do que o sistema 2:1:1; desde que era necessario obter-se a maioria de dois tergos para uma decisao
da Conferencia, o grupo dos empregadores poderia exercer
o veto se conseguisse obter o voto de um unico delegado governamental. O Sr. Vandervelde apoiou esta maneira de
yer. (19) Referindo-se as conferences anteriores, o Sr. Bar
nes declarou que os resultados eram escassos. “Por que? Porque nao havia obrigagao alguma por parte dos governos de
por em execugao as decisoes tomadas”. 0 delegado italiano
declarou que teria votado a favor do sistema 2:1:1 se a Con
ferencia tivesse poder realmente legislative. Considerando que
a questao havia sido amplamente debatida, o presidente pos
a materia em votagao. A emenda americana, que dispunha
que os governos fossem representados por um delegado com
um voto foi rejeitada por dez votos contra quatro, sendo es
tes ultimos dos Srs. Gompers, Robinson, Colliard e Bustaman
te. 0 presidente pos a seguir em .votagao a emenda do Sr. Van
dervelde, apoiada pela delegagao inglesa, segundo a qual os
governos teriam dois delegados com um voto cada um. A
emenda foi aprovada pela mesma maioria. (20)
Nao se discutiu mais o assunto, embora o Sr. Jouhaux
Jesse & Comissao, em 20 de margo, um manifesto da Confe
deration Generale du Travail, declarando que o sistema de re
presentagao adotado “despertava, entre as classes operarias,
a mais legitima oposigao”, e que, alem disso, era profundamente contrario as tradigoes de igualdade do povo francos.
(18) Minutes of Proceedings, N. 9, February 14, Official Bul
letin, p. 48.
(19) Minutes of Proceedings, N. 9, February 17, Official Bulle
tin, p. 47.
!
(20) Ibid., p. 49.
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Deve-se lembrar que alguns meios conservadores olhavam
com inquietagao o reconhecimento do voto as classes trabalhadoras, — uma especie de capitulagao do Estado em favor
da demagogia. (21) Por outro lado, o receio de uma coligagao de delegados governamentais e de empregadores nunca
se materializou. A Conferencia do Trabalho de Washington,
em 1919, primeira a ser convocada pela Organizagao, faria
obra de pioneiro nos anos subsequentes e entre os resultados
obtidos houve proya evidente de que os operarios nao ficariam numa minoria irremediavel. 0 sentimento ingles, duran
te toda a discussao, era que, se a proposta americana tivesse
sido adotada, “toda a tarefa da Comissao talvez tivesse sida
em vao”. (22)23 Encarregado do bem estar e da seguranga geral da Sociedade, sem distingao de classes nem de interesses,
tinha o Estado a responsabilidade de por em execugao as convengoes de trabalho para beneficio geral. Nada mais justificavel, portanto, que sua representagao nao fosse igual a dos
outros dois grupos. Alem disso, o que os ingleses propunham
era instituir uma organizagao do trabalho que tivesse resul
tados reais e, na opiniao do Sr. Phelan ao autor deste estudo,
se se tivesse adotado o sistema 1:1:1, o numero de convengoes seria muito maior mas poucas as ratificagoes. Foi o que
exprimiu um outro veterano em assuntos de trabalho, o Sr.
Mahaim, quando escreveu:
“Ils (les ouvriers) ne se rendent pas compte que le jour
ou les gouvernments n’auraient plus de voix proponderante
a la Conference, les ratifications se feraient encore plus ra
tes”. (2S).
A parte importante do sistema aprovado nao era, entretanto, a concessao de dois votos a cada govemo, mas a inovagao que consistia em dar o voto aos empregadores e aos
(21) “On l’a assimil6 & ces tentatives de la C.G.T. frangaise
pour ravir au parlement ses prerogatives essentielles et remettre
une portion du pouvoir politique aux mains du representants d’int6rets professionels”, escreveu o Sr. Mahaim referindo-se a decisao
tomada. Ver Ernest Mahaim, 1’Organization Permanente du Tra
vail, p. 117.
(22) Phelan, The Commission on International Labor Legisla
tion, in The Origins, I, p. 139.
(23) Ernest Mahaim, 1’Organization Permanente du Travail,
p. 119. “A presenga de dois delegados de cada pais, nomeados diretamente pelo seu governo e diretamente responsaveis perante ele,
6 uma garantia de que nao podem ignorar os projetos de Convengao
e as Recomendagoes a favor dos quais votaram”. Harold B. Butler,
The Washington Conference, 1919, in Labour as an International
Problem, edited by E. John Solano, p. 238.
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empregados no mesmo pe de igualdade com os representantes
governamentais. Foi essa inovagao que deu a Organizagao In
ternacional do Trabalho o caracter representative que outro
organismo internacional, diplomatico ou politico, jamais teve.
A ela se deve o apoio que a Organizagao sempre encontrou
nas classes operarias de quase todos os paises e, o que e tambem importante, a sua sobrevivencia quando a Sociedade das
Nagoes perdeu gradualmente sua eficiencia e finalmente desapareceu, nao como um ideal, que esta sempre vivo, mas como
nm 6rgao que tera provavelmente, por ocasiao da paz, uma
estrutura mais forte. Escreveu-se sobre essa inovagao:
Pela primeira vez na Historia do Direito Inter
nacional propos-se permitir que delegados nao oficiais — simples particulars — votassem com re
presentantes identicos de outros paises, independentemente da agao dos delegados oficiais, obrigando os
mesmos governos na execugao de certas normas internacionais e de tratados. (24)

(24) James T. Shotwell, “The International Labor Organiza
tion as an Alternative to Violent Revolution”, The Annals, March,
1933.

CAPfTULO QUARTO
O PROBLEMA DAS FEDERATES
A segunda questao que quase fez fracassar o trabalho da
Comissao surgiu na nona sessao, em 17 de fevereiro, e nao
teve solugao ate a vigesima oitava, em 19 de margo, tais foram as dificuldades encontradas. Referia-se ao artigo XVIII
do projeto ingles que, .depois de suspensos os trabalhos da
Comissao, entre 28 de fevereiro e 11 de margo, aparece como
artigo XIX. O artigo XVIII dispunha no ultimo paragrafo
que “cada uma das Altas Partes Contratantes compromete-se
a comunicar a ratificagao formal da Convengao ao diretor,
dentro de um ano, a contar do fim da Conferencia, e que tomara todas as providencias necessarias para por em execugao
a referida Convengao, a nao ser que a sua legislatura nao a
tenha aprovado”. A discussao suscitada pela parte final desse paragrafo teve duas fases. Na primeira, nao se considerou o projeto suficiente, porque nao dava a Conferencia poderes acima dos parlamentos nacionais. Na segunda, havendo
sido resolvida pela negativa essa questao, o problema das federagoes, nas quais a legislagao do trabalho nao esta nas maos
do governo central, constituiu a maior parte da nova contro
versy.
A delegagao italiana abriu a primeira fase quando apresentou um projeto, algum tanto modificado mais tarde, no5
sentido de que os Estados membros fossem obrigados a por
em execugao, dentro de um ano, as Convengoes aprovadas por
uma maioria de dois tergos da Conferencia, ficando os governos com o direito de apelar contra as decisoes desta para
o Conselho da Sociedade das Nagoes. Segundo o Barao Mayor
des Planches, o direito de veto, conservado pelos parlamen
tos nacionais de acordo com o projeto ingles, enfraqueceria
considersvelmente as decisoes da Conferencia. Depois de ha
ver o Sr. Vandervelde declarado que a proposta italiana significava nada menos que a criagao de um super-parlamento,
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o que seria o sistema do futuro, mas nao praticavel no mo
menta, e depois que as delegates dos Estados Unidos, da
Gra-Bretanha, do Japao, de Cuba e da Polonia apoiaram o Sr.
Yandervelde, o Barao Mayor des Planches retirou a sua proposta. 0) Na sessao seguinte, entretanto, o Sr. Colliard,
embora apoiando o projeto ingles, advogou uma especie de
recomendagao segundo a qual se constituiria, assim possivel,
uma assembleia deliberativa internacional com os poderes
propostos pela delegagao italiana. Apos uma troca de opinioes
durante a qual o Sr. Jouhaux declarou que nao era somente
questao de dar expressao as aspirates das classes trabalhadoras, mas de tomar em conta sua determinagao em obter resultados praticos, o Sr. Barnes propos um novo texto, substituido mais tarde por outro projeto apresentado pela delega
gao francesa. fisse projeto foi adotado, votando contra as de
legates dos Estados Unidos, da Gra-Bretanha e do Japao,
abstendo-se o Sr. Barnes e estando ausente o delegado cubano. Dispunha o seguinte:
A comissao exprime a esperanga que as Altas
Partes Contratantes cheguem, tao cedo quanto pos
sivel, a um acordo no sentido de dotar a Conferen
cia Internacional do Trabalho de poderes para to
mar, em condigoes a se determinarem, resolugoes que
possuam forga de direito internacional. (12)
Resolvida essa questao, a Comissao empreendeu o estudo dos poderes da Conferencia relativamente as federagoes.
O Sr. Otchiai havia declarado antes que o periodo de um ano,
permitido aos parlamentos nacionais para deliberar sobre
qualquer projeto de convengao, nao era suficiente porque o
Parlamento japonees se reunia ordinariamente uma vez por
ano, questao que foi resolvida pela sessao plenaria quando
permitiu um periodo de dezoito meses em circunstancias extraordinarias. Foi na decima primeira sessao, a 20 de feve
reiro, que o Sr. Robinson levantou a questao das federagoes,
.argumgntando que, tendo consultado o professor James Brown
(1) Minutes of Proceedings, N. 10, February 19, Official Bulle
tin, p. 50.
(2) O Sr. Barnes lembrou h Comissao que era mais importante trabalhar do qua aprovar resolugoes platonicas. O Sr. Robinson
>opinou nao ser aconselhavel qualquer decisao formal sobre a proposta francesa. Minutes of Proceedings, N. 11 and 18, February 20
.and 2*8, Official Bulletin, pp. 54 and 93.
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Scott, presidente do Institute Americano de Direito Interna-cional, sua opiniao foi que o presidente dos Estados Unidos
nao poderia aceitar o paragrafo como estava redigido porque
nao Ihe era permitido comprometer-se sem previa audiencia
do Senado. A delegagao americana nao podia aceitar a disposigao, segundo a qual uma convengao seria obrigatoria, a nao
ser quando rejeitada pela legislatura, pois a constituigao fe
deral conferia somente ao Congresso o direito de legislagao e
nao se podia delegar esse direito ao executivo. O Sr. Robinson
propos entao o acrescimo das seguintes palavras no final do
paragrafo:
..., exceto quando tal coisa for incompativel
com a constituigao ou a lei organica de qualquer das
Altas Partes Contratantes, e, nesse caso, estas terao
a obrigagao de usar todos os esforgos para levar a
termo tal legislagao, de modo que tenha o efeito de
qualquer convengao assim aprovada. (3)
O Sr. Gompers apoiou a proposta do Sr. Robinson, afirmando que a constituigao federal dos Estados Uftidos dava
a cada Estado todos os direitos que nao fossem expressamente conferidos ao poder federal, e que seria muito dificil efetuar qualquer mudanga na constituigao, porque para isso era
necessaria a ratificagao de tres quartos dos Estados da uniao.
“Que adiantaria”, perguntou ele, “aceitar o texto proposto,
se o Senado, ou na sua falta, o Supremo Tribunal, o declarasse posteriormente inconstitucional?” (4) Depois de resumir
as dificuldades apontadas pelos delegados americanos, Sir
Malcolm Delevingne opos-se a emenda do Sr. Robinson porque
destruia as obrigagoes impostas aos Estados Unidos a tal ponto, que anulava o espirito de todo o paragrafo. O Sr. Robinson,
(3) Minutes of Proceedings, N. 11, February 20, Official Bulle
tin, p. 57,
(4) Ibid., p. 58. Mais tarde, referindo-se k Federal Child Labor
Law de 1916, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal, per
guntou 0 Sr. Mahaim se “esse era o tipo de liberdade que se devia
perpetuar”. O Sr. Gompers respondeu dizendo que a lei f6ra decla
rada inconstitucional porque infringia o dominio da legislagao reservada aos Estados e nao porque era de qualquer maneira contraria, como sustentou o pai da familia que se levantou contra ela, ao
principio da liberdade individual. A opiniao publica era, com efei
to, nos Estados Unidos, unanime a favor da protegao de criangas
em empregos industrials. Minutes of Proceedings, N. 17 and 18, Fe
bruary 28, Official Bulletin, pp. 89, 90.
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acrescentou Sir Malcolm, alegava que o presidente dos Esta
dos Unidos nao podia obrigar o Congresso a tomar uma decisao sobre qualquer assunto, mas essa dificuldade poderia.
igualmente surgir sob qualquer outra constituigao. Era necessario encontrar uma formula que impusesse no minimo a
todos os Estados uma obrigagao que fosse igualmente efetiva.
Sendo juridica a questao, sugeriu que se adiasse o debate a fim
de que os membros da Comissao encontrassem uma nova for
mula, o que foi aceito. Antes que se encerrassem os trabalhos
desse dia, propos o Sr. Mahaim uma resolugao algum tanto
revolucionaria, logo retirada. Era no sentido de que os Esta
dos sem poder federal para celebrar tratados sobre legislagao
do trabalho dessem os passos necessarios a fim de adquirir
tal poder. (5)
Uma semana mais tarde, quando a Comissao discutiu o
artigo XXXIV do projeto ingles, que dava aos dominios britanicos e a India os mesmos direitos e obrigagoes como se
fossem tambem altas partes contratantes, o que se aplicava
a qualquer colonia ou possessao reconhecida como autonoma,,
o Sr. Robinson propos que o texto fosse emendado a fim de
incluir tambem os diversos Estados de uma uniao federal.
Segundo sua maneira de pensar, a situagao especial dos Es
tados Unidos merecia a mesma consideragao estendida a
Gra-Bretanha e aos seus Dominios. Os Srs. Fontaine, Vandervelde e Barnes opuseram-se a sugestao do Sr. Robinson;
o Sr. Gompers apoiou os argumentos deste ultimo. Segundo o
Sr. Barnes, a unidade dos Estados Unidos nao podia constituir materia de duvida e as outras federagoes poderiam reclamar o mesmo, o que aumentaria sobremaneira a Conferencia,
com prejuizo de seus objetivos. “Quais seriam as conseqiiencias”, perguntou, “se se admitisse que cada Estado de uma
federagao tivesse o direito de representagao separada na Con
ferencia Geral? 0 Canada e a Australia seguiriam o exemplo
dos Estados Unidos, a Conferencia se tornaria um Congresso
enorme, aumentando-se muito suas dificuldades para realizar trabalho util”. (6) O Sr. Gompers sustentou que os Esta
dos americanos eram autonomos precisamente na materia em
debate, isto e, legislagao do trabalho, e que, quisessem ou nao,.
era coisa muito dificil mudar a constituigao americana. Alem
"1

'
>
, (5) Minutes of Proceedings, N. 12, Pebruary 21, Official Bulle
tin, p. 60.
(6) Minutes of Proceedings, N. 14, Pebruary 26, Official Bul
letin, p. 76.
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disso, a proposta do Sr. Robinson nao era de nenhum modo
injusta, pois, de acordo com o sistema referido, um pais de
cem milhoes de habitantes como os Estados Unidos teriam o
mesmo numero de votos que um pequeno Estado. A propos
ta do Sr. Robinson foi rejeitada por dez votos contra tres,
votando os Srs. Robinson, Gompers e Broz a favor, estando o
Sr. Bustamante ausente e abstendo-se o Sr. Colliard. (7).
Reabriu-se o debate no dia seguinte com uma proposta
do Sr. Barnes segundo, a qual se substituiriam as palavras “a
menos que tal convengao seja rejeitada pela sua leigislatura”,
por “a menos que a convengao nao obtenha a aprovagao das
autoridades nacionais competentes”. Propos-se o acrescimo
de um novo paragrafo dispondo que no caso de uma federagao, em que o poder legislative dependesse dos Estados, as
Altas Partes Contratantes comunicariam a convengao aos referidos Estados e cada um destes decidiria separadamente
sobre a convengao. Segundo o Sr. Barnes, essa proposta baseava-se no principio de que a federagao era uma unidade. (8)
Impossibilitado de aceitar essa emenda, o Sr. Robinson, a pedido do Sr. Gompers, explicou os motivos da posigao americana
na manha da sessao seguinte. A seu pedido, incluiram-se por
extenso na ata suas observagoes. Depois de declarar que estava tao cansado quanto o resto da Comissao, o Sr. Robinson
atribuiu quatro motivos as objegoes constitucionais americanas: 1. — O Senado tern o poder e o dever de opinar sobre os
tratados, bem como dar seu consentimento a estes, e permitir que uma entidade estrangeira tornasse um tratado obrigatdrio nos Estados Unidos seria uma delegagao do poder de
celebrar tratados; 2. — Mesmo que um tratado fosse ratifica
do, isso nao daria ao Congresso o poder de fazer leis contrarias as prerrogativas estaduais; alem disso, o Congresso nao
poderia comprometer-se de ante-mao a aprovar tais leis; 3. —
Nem o poder executivo nem o legislative federal poderiam dar
a certeza de que os Estados legislariam a respeito; e 4. — Supondo que tais leis fossem aprovadas pelos Estados, ou pela
Uniao, o Supremo Tribunal poderia declara-las inconstitucionais. Em vista disso, o Sr. Robinson apresentou um para
grafo adicional que, em sua opiniao, era uma medida tao for
(7) Mnutes of Proceedings, N. 15, February 27, Official Bulle
tin, p. 76.
(8) Minutes of Proceedings, N. 16, February 27, Official Bul
letin, p. 81.
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te em seus resultados praticos quanto a que fora apresentada
pelos ingleses, do ponto de vista de sua execugao nos Estados
Unidos:
Em derrogacao do que foi dito antes e visto que
certas Altas Partes Contratantes, em virtude de sua
organizagao interna, sejam incapazes de tomar compromissos segundo os termos desta convengao, fica
entendido, em tal caso, que as Altas Partes Contra
tantes se comprometerao a empregar seus melhores
esforgos para obter tanto quanto possivel sua conformidade com os termos deste artigo. Se, entretanto,
isso nao se realizar por qualquer razao durante o periodo de... meses (a contar da apresentagao de
qualquer convengao), as outras Altas Partes Con
tratantes obrigadas por este dispositivo estarao li
vres, se assim o desejarem, da execugao desta parte
da referida convengao. (9)
0 Sr. Jouhaux declarou que nao queria entrar num de
bate constitucional, mas nao podia deixar de mencionar que
a atitude americana impediria qualquer uniformidade na legislagao do trabalho. Para o Sr. Mahaim, a emenda do Sr.
Robinson nao apresentava materia nova. Segundo ele, tinha
a Comissao as seguintes altemativas: ou votar a favor do
texto ingles, e nesse caso nao se obteria a adesao dos Estados
Unidos, ou aceitar a emenda do Sr. Robinson, e entao os compromissos assumidos pelos Estados Unidos estariam consideravelmente reduzidos. (10)11 Na tarde do mesmo dia, Sr. Mal
colm Delevigne resumiu de novo com muita clareza a posigao
americana e declarou que o texto proposto pelo Sr. Robinson
tinha a desvantagem de impor aos Estados Unidos uma obrigagao infinitamente menor do que a que cabia aos outros Es
tados. “Uma federagao”, declarou, “comprometia-se somente
a empregar os melhores esforgos para, por em execugao uma
convengao. Se isso falhasse, estaria livre de toda a responsabilidade, ao passo que os outros Estados continuariam sujeitos a aplicagao das clausulas relativas ao inquerito e as penalidades. Essa desigualdade arruinaria todo o piano e as clas
ses trabalhadoras em todos os paises' teriam grande desapontamento”. (u) Depois de algum debate, pos-se em votagao o
(9)
letin, p.
(10)
letin, p.
(11)

Minutes of Proceedings, N. 17, February 28, Official Bul
87.
Minutes of Proceedings, N. 18, February 28, Official Bul
86.
Ibid, p. 91.
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texto proposto pela delegagao americana, o qual foi rejeitado
por seis votos contra dois, sendo estes ultimos do Sr. Gompers
e do Sr. Robinson, abtsendo-se os Srs. Fontaine, Jouhaux, diPalma Castiglione, Coletti, Otchiai e Oka, e estando o Sr. Bus
tamante ausente. Em seguida votou-se o texto ingles, que foi
aprovado por oito votos contra os do Sr. Gompers e do Sr. Ro
binson; abstiveram-se os Srs. di-Palma Castiglione, Coletti,
Otchiai e Oka, estando o Sr. Bustamante ausente. A conclusao do debate sobre o artigo XVIII pos termo a segunda leitura do projeto ingles, tendo-se tratado de muitos outros artigos nesse interim. A Comissao suspendeu entao seus trabalhos ate 11 de margo para que as delegates pudessem consultar os seus govemos ou as organizagoes nos seus respectivos
paises.
Quando a Comissao se reuniu de novo em 11 de margo,
narrou o Sr. Barnes sua viagem a Londres onde conferenciara
com os representantes de empregadores e com os principais
chefes das organizagoes de trade-unions. De um modo geral,
todos pareciam satisfeitos com a convengao aprovada pela
Comissao. 0 Barao Mayor des Planches teve o prazer de declarar que o govemo italiano, bem como os empregadores e
empregados, aprovavam a atitude da delegagao italiana e insistiam em que se dotasse a Conferencia de poderes deliberativos, em que todos os paises fossem admitidos sem excegao e
em que se aumentasse o numero de delegados, de modo que as
nagoes que tivessem proletariado agricola pudessem obter a
representagao de seus interesses. Declarou o Sr. Fontaine que
a Comissao Consultiva Francesa ja havia examinado os primeiros vinte e um artigos do projeto, insistindo em que fdssem obrigatdrias as decisoes da Conferencia e que os governos,
empregadores e operarios tivessem igual numero de delegados.
O Sr. Vandervelde disse que o projeto fora aprovado, com
pequenas observagoes, pela comissao belga. O Sr. Otchiai lembrou a situagao especial do Japao em virtude de sua grande
distancia. O Sr. Blanck fez algumas observagoes, entre as quais
a dificuldade de aplicar o art. XIX, § 4.° a Cuba. Todos os de
legados acentuaram a importancia da insergao de alguns principios fundamentals do trabalho, como o dia de oito horas. O
Sr. Gompers lembrou que as convengoes deveriam ser preparadas de tal maneira que respeitassem as constituigoes tais
quais existiam. Preparar um tratado que o Senado nao pudesse ratificar seria de antemao preparar a derrota. Acrescentou, alem disso, que a situagao politica nos Estados Unidos
era extremamente delicada naquele momento e que trinta e
sete membros do Senado haviam assinado um documento de-
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clarando que nao ratificariam o Tratado de Paz se incluisse
o pacto da Sociedade das Nagoes como estava redigido. (12)
No dia seguinte falou o Sr. Robinson pedindo que se reabrisse a questao do art. XIX. Durante a suspensao dos trabalhos havia refletido muito e sentia que a unica coisa a fazer
seria apresentar uma emenda que incluisse, tanto quanto possivel, as disposicoes do projeto ingles e que pudesse ser aceita pela constituigao americana. Pedia ate 17 de margo para
apresentar essa emenda. Respondeu o Sr. Barnes que a menos
que a Organizagao Internacional do Trabalho pudesse pre
parar projetos de convengao para aceitagao pelos Estados signatarios, estaria aprovando resolugoes meramente platonicas.
Haviam-se cuidadosamente salvaguardado os direitos nacionais
de cada pais. 0 de que se precisava era alguma coisa mais do
que uma “debating society”. Comegou o Sr. Barnes a sua oragao
dizendo:
Bern, Sr. Gompers, penso que as declaragoes do
Sr. Robinson poem a conferencia numa situagao mui
to infeliz. Em todo caso, ela nos deixa numa posigao
quase impossivel. Aqui temos estado em sessao, creio
ha mais de um mes, discutindo os principios essenciais de um projeto aceito como base pela Comissao
e penso poder afirmar, pelos delegados ingleses responsaveis por esse projeto, que nao nos ligamos, nem
nos esforgamos por ligar a comissao a qualquer maneira particular de expressao. Concordamos com
muitas alteragoes, uma das quais feriu em cheio o
projeto. Tanto quanto eu possa compreender, o pequeno grau de responsabilidade, ou que nome tenha,
dos Estados que se espera ponham em execugao as
decisoes da Conferencia Internacional do Trabalho,
e o minimo que as classes operarias aceitarao como
satisfatdrio. (13)
(12) Minutes of Proceedings, N. 19, March 11, Official Bulle
tin, p. 108.
(13) Minutes of Proceedings, N. 20, March 12, Official^ Bulle
tin, p. 118. Na mesma sessao, chamou o Sr. Jouhaux a atengao para
a gravidade do problema, dizendo que as classes operarias de todos
os paises desejavam a Sociedade das Nagoes e que seria um paradoxo “se os Estados Unidos ,cujo presidente era o autor e o mais
ardente partidario da mesma Sociedade, fossem incapazes de concordar num texto dando efeito a suas proprias obrigagoes como
membros dedaM.
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Embora nada tivesse resolvido, revelou o discurso do
,Sr. Robinson que se trabalhava de algum modo sobre o assunto na delegagao americana. Na verdade, os ingleses estavam
cientes de que a solugao obtida em Paris nao era de todo satisfatoria e um de seus representantes, que havia permanecido em Paris enquanto os outros membros da Comissao hayiam partido para seus paises, o Sr. Phelan, pos-se em contacto com o Sr. Felix Frankfurter e outros conselheiros da
delegagao americana. Acompanhou ao Sr. Phelan o Dr. Shotwell, a quem o Sr. Frankfurter disse que deveria tentar resol
ver o problema da participagao americana de acordo com os
ingleses, a fim de impedir um fiasco desastroso. Na opiniao
deste ultimo, “seria nada menos do que um escandalo inter
nacional se, depois de haver-se prometido uma legislagao do
trabalho de maneira tao pomposa na primeira sessao da Con
ferencia da Paz, ocorresse um colapso completo numa questao
tecnica.” (14) Quatro dias mais tarde, o Dr. Shotwell verifi•cou que o Coronel House concordava inteiramente com o ponto
de vista da delegagao americana na comissao do trabalho e
que nada se poderia fazer com a proposta inglesa, porque esta
parecia demasiado um super-Estado. 0 Dr. Shotwell argumentou com o Coronel que a campanha democratica de Wilson
daria uma pobre mostra de si caso se culpasse a sua delegagao
de nao ter podido criar um projeto razoavel como compromisso
entre as ideias americanas e as da Europa. Depois de haver
afirmado ao Coronel House que um compromisso era posslvel,
este ultimo pos o assunto nas maos do Dr. Shotwell. (15)
Foi entao que o professor Shotwell, sem sacrificar os ou
tros assuntos nas negociagoes de paz, teve muita dificuldade
em obter o compromisso necessario, como revela o seu diario.
Trabalhou com James Brown Scott, Royal Meeker, Felix
Frankfurter, Major Berry e Preston Slosson. Encontrou-se
pela primeira vez com o Sr. Gompers, estando presente a reuniao da Comissao de modo singular, como veremos mais tar
de, e pensava nao haver razao para procurar o presidente da
American Federation of Labor ate que chegasse a um com
promisso com os ingleses. As atas da Comissao de 13 de mar
go em diante registram sua intervengao noutros assuntos do
projeto de convengao e e evidente que o Dr. Shotwell prosseguia em suas negociagoes. Seus esforgos resultaram em duas
propostas, a primeira das quais apresentada a Comissao a 17
(14) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, 6 de
margo.
•
(15) Ibid., 9 de margo.
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de margo pelo Sr. Robinson. Alem de insistir s6bre o sistema
1:1:1 para a representagao na Conferencia e de tratar da
aplicagao das sangoes, propos o Sr. Robinson dois artigos
(XIX e XX), para substituir o art. XIX. fisses dois artigos dispunham que, quando a Conferencia tivesse decidido sobre a
adogao de projetos de legislagao operaria, tais projetos deveriam ser adotados sob a forma de recomendagao para o necessario efeito legislative ou qualquer outra agao. Se, na votagao final, a recomendagao obtivesse dois tergos dos votos,.
deveria ser tida como aceita pela Conferencia e cada Alta Par
te Contratante deveria levar, dentro de um ano, a recomen
dagao ao conhecimento das autoridades nacionais competentes
para transformar-se em lei ou ser objeto de outra providencia.
No caso em que isso nao acontecesse, a obrigagao das Altas
Partes Contratantes terminaria com a apresentagao da reco
mendagao as referidas autoridades nacionais. (16)
Embora se introduzisse um novo elemento importante, a
recomendagao, era 6bvio que os artigos sugeridos nao traziam
a solugao necessaria. 0 Sr. Fontaine fez notar que o metodo
de recomengao, preferido pela delegagao americana, deixaria
o assunto no pe em que ficara na conferencia de Berlim de
1891; e o Barao Mayor des Planches lamentou mais |ima vea
que a Comissao se mostrasse incapaz de dar k Conferencia poderes ainda maiores. (17) Declarando que a delegagao britanica
muito faria para obter a unanimidade, sugeriu o Sr. Barnes
que se nomeasse uma sub-comissao. Estava disposto a aceitar
a proposta americana sobre a recomendagao se a delegagao dos
Estados Unidos aceitasse a inglesa sobre a convengao, pro
posta que o Sr. Gompers e o Sr. Robinson declararam inaceitavel. Com efeito, a proposta americana tomaria platonica
a Conferencia, pois qualquer Estado membro teria inteira liberdade de tratar como lhe aproveusse uma convengao aceita
pela Conferencia. “Desapareceria, portanto, a engenhosa pro
posta inglesa”, afirmou-se, “e a nova proposigao quanto aos
projetos de convengao resumia-se na rotina dos metodos diplomaticos, coisa que o projeto ingles tentava exatamente evitar.” (18) A comparagao dos dois sistemas foi a seguinte:
(16) Minutes of Proceedings, N. 25, March 17, Official Bulle
tin, p. 150.
(17) Minutes of Proceedings, N. 25, March 17, Official Bulle
tin, p. 155.
(18) Edward J. Phelan, "The Commission on International La
bour Legislation”, The Origins, I, p. 126.
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A proposta inglesa era que se deveria submeter
a convengao as autoridades competentes, mas nao
havia nenhuma obrigagao de po-la em execugao a
nao ser quando aprovada por elas. A proposta ameri
cana era (a) que se poderia fazer uma recomenda
gao com a mesma obrigagao de ser submetida as au
toridades competentes, mas cada EStado a poria em
vigor a sua maneira; e (b) que se poderiam preparar convengoes, mas nao deveria haver a obrigagao’
de apresenta-las 4s autoridades competentes nem
exigir o seu cumprimento. (w)
Tendo a Conferencia concordado em nomear uma subcomissao, escolheram-se Sir Malcom Delevingne, o Sr. Ro
binson e o Sr. Mahaim para compo-la. Nao ha atas de suas deliberagoes, mas sabe-se que a solugao alcangada resultou de um
longo debate entre o professor Shotwell, que esteve presente
4s sessoes, e Sir Malcolm Delevigne. Sabe-se tambem que asdificuldades encontradas foram tais que o professor Shotwell
ameagou lavar as maos no assunto se se nao concordasse com
o compromisso que havia obtido de Sir Malcolm Delevigne. (19
20)
A Organizagao Internacional do Trabalho tem uma divida de
gratidao a Sir Malcolm Delevingne e ao professor Shotwell
por terem transposto de maneira feliz esse periodo critico de'
sua historia. O Sr. Robinson apresentou o compromisso e o pro
fessor Shotwell explicou-o 4 Comissao na sessao de 17 de marao. Segundo este ultimo, era necessario adotar dois metodos
de procedimento se se queriam obter os resultados desejados,
isto 6, por meio de convengoes e de recomendagoes. “Havia razoes para temer,” explicou ele 4 Comissao, “que se a Confe
rencia pudesse somente aprovar convengoes, o seu trabalho
daria resultados muito pequenos. As recomendagoes dariam
resultados por causa da forga moral que elas seguramente
teriam em guiar a opiniao publica e exercer influencia sobre
governos. Seria muito mais dificil a aprovagao de uma con
vengao porque esta teria que ser imposta e em consequencia
seria uma medida muito mais drastica. Se a Comissao aceitasse a contra-proposta americana, ele estava certo de que os
Estados Unidos podgriam por todo o peso de seu progress©
1

'

9

(19) Minutes of Proceedings, N. 26, March, 17, Official Bulle
tin, p. 156.
(20) Edward J. Phelan, “The Commission on International La
bor Legislation”, The Origins, I, p. 160.
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programa geral de agao social que esperavam por em movimento em todos os paises. (21)
Dois dias mais tarde, Sir Malcolm Delevingne apresentou
o novo texto do art. XIX. 0 principal argumento a favor da
recomendagao era, segundo ele, que ampliava a esfera de agao
das fungoes da Conferencia, desde que havia muitos assuntos
sobre os quais nao era recomendavel adotar convengoes. Era
verdade que uma federagao teria menos obrigagoes do que
outros Estados, mas cumpria nao esquecer, primeiro, que a excegao se aplicaria somente as federagoes sujeitas a limitagoes em relagao ao seu direito de concluir tratados em as
suntos de trabalho; e, segundo, que a excegao se aplicava so
mente a essas limitagoes e a nada mais. 0 Sr. Robinson interpretou a palavra limitagao como significado nao somente restrigoes constitucionais, mas tambem outras, como judiciarias.
0 Sr. Otchiai lamentou que na sua forma final o art. XIX
nao fosse inteiramente satisfatorio apesar de todos os esforgos da Comissao. Nao tendo recebido instrugoes, sua delegagao se absteria. Considerando que o texto diminua demasiadamente os poderes da Conferencia, o Barao Mayor des Plan
ches declarou que a delegagao italiana se absteria de votar.
0 Sr. Mahaim mostrou a importancia de chegar-se a um voto
unanime a fim de influenciar tanto quanto possivel a Confe
rencia da Paz. 0 Sr. Fontaine foi de opiniao que o essencial era
chegar a um acordo e isso tinha sido feito. Suas razoes foram
apoiadas pelo Sr. Patek. O Sr. Bustamante disse que estava
muito satisfeito com o novo texto, julgando por isso que o exito
do projeto se achava assegurado em toda a America Latina.
O Sr. Vandervelde fez notar que o art. XIX permitiria os Es
tados Unidos tomar parte na Conferencia Internacional do
Trabalho, e por essa razao votaria a favor do novo projeto. 0
Sr. Broz fez as mesmas observagoes. Votou-se em seguida o
art. XIX, que foi adotado; houve dez votos a favor e quatro
abstengoes. (22) 0 texto final, depois de aprovado pela sessao
plenaria, foi a seguinte:
bo

Cada membro se
de um ano a contar
Conferencia (ou, se
excepcionais isso for

compromete a submeter dentro
do encerramento da sessao da
em virtude de circunstancias
impossivel dentro de um ano,

(2d) Minutes of Proceedings, N. 25, March 17, Official Bulle
tin, p. 153.
(22) Minutes of Proceedings, N. 28, March 19, Official Bulle
tin, p. 175.
.
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o fara logo que lhe seja permitido, mas nunca depois de dezoito meses a contar do encerramento da
sessao da Conferencia), a recomendagao ou projeto
de convengao a autoridade ou as autoridades dentro
de cuja competencia esta a materia, a fim de trans
forma-la em lei ou tomar outras medidas.
Se se tratar de uma recomendagao, os membros
informarao o Secretario Geral das medidas adotadas.
Se se tratar de um projeto de convengao, o membro que tiver obtido o consentimento da autoridade
ou das autoridades competentes comunicara sua
ratificagao formal ao Secretario Geral e tomara as
medidas necessarias para dar efeito as disposigoes
da dita convengao.
Se uma recomendagao nao for seguida de agao
legislativa ou de outras medidas de natureza a tornala efetiva, ou se um projeto de convengao nao obtiver o consentimento da autoridade ou das autorida
des dentre de cuja competencia esta a materia, o
membro nao estara submetido a nenhuma outra obrigagao.
Quando se tratar de uma federagao, cujo poder
para celebrar convengoes de trabalho estiver sujeito
a certas limitagoes, o governo tera o direito de considerar um projeto de convengao, ao qual se aplicar
estas limitagoes, como uma simples recomendagao
e, em tal caso, aplicar-se-ao as disposigoes do pre
sente artigo em relagao as recomendagoes.

m*

'■&

CAPITULO QUINTO
PRINCIPIOS DE TRABALHO
A16m de intervengoes de menor importancia no trabalho
4a Comissao, os americanos tiveram sua influencia em tres
questoes de relevo: o estatuto dos dominios britanicos, a
execugao das convengoes e a aceitagao de certos principios de
trabalho. Deixando de lado por ora a primeira dessas questoes,
voltaremos agora nossa atengao para as outras duas. Como
ja yimos, todas as tentativas antes de 1919, para promover
a legislagao internacional do trabalho, consideravam indispensavel a criagao de uma organizagao para tornar obrigatorias as decisoes tomadas. 0 projeto ingles estabelecia, conseqiientemente, nos arts. XXII a XXXIII, todo um sistema para
a execugao das convengoes. Em primeiro lugar, as Altas Par
tes Contratantes fariam a Repartigao Internacional do Traba
lho um relatdrio anual das medidas por elas adotadas para
por em efeito as convengoes de que eram signatarias. E, em
segundo lugar, estabelecia-se um sistema de arbitragem compulsdria ou de solugao judiciaria para as disputas que surgissem das convengoes de trabalho adotadas. fisse sistema foi
minuciosamente discutido pela Comissao, mas antes disso a
delegagao americana levantou uma questao sobre todo ele,
transferindo-o para o Conselho da Sociedade das Nagoes.
Alias, o comentario de David Hunter Miller sobre a primeira
forma do piano ingles foi que “era uma brincadeira” e que
nao se poderia chegar a nenhum resultado. C1) Declarando-o
em seu Diario, o Dr. Shotwell confessou que nao eram do seu
agrado as disposigoes minuciosas para a inspegao estrangeira
das condigoes de trabalho no pais e para a aplicagao de penalidades contra o violador do tratado. Os ingleses e os franceses
sempre acentuaram, por causa de sua experiencia no passado,
a necessidade de tais medidas e sobretudo Sir Malcolm De(1) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, March 6,
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lvingne, como funcionario do Home Office, “havia transposto grande parte de sua vida tratando de tais questoes e o>
seu interesse na legislagao do trabalho era demasiado grande
para aceitar nada menos do que um sistema obrigat6rio para
a execugao das convengoes.” Acrescentou o Dr. Shotwell:
0 resultado dessa maneira de pensar foi a insergao de uma serie de elausulas providenciando sobre
a inspegao e criando sangoes para a legislagao inter
nacional do trabalho. Apesar da logica desse raciocinio, o resultado era desagradavel para um ameri
cano, porque se parecia muito a um super-Estado.
Propus, portanto, que se resumissem as elausulas
sobre as sangoes em uma declaragao geral, colocando
a responsabilidade da agao final sobre o Conselho da
Sociedade das Nagoes. Se se aceitasse, porem, minha
proposta, no sentido de tratar os projetos de con
vengoes como recomendagoes, no caso de Estados
como o nosso, eu estava disposto a retirar minhaa
objegoes as elausulas sobre as sangoes, porque elas
se aplicariam somente depois da promulgagao da reapectiva legislagao pelos Estados nos quais houvesse
provisoes adequadas para a execugao. A esse respeito pareceu-me, portanto, que minhas objegoes
aquelas elausulas desapareceriam diante do tratamento de projetos e convengoes como recomendagoes no
caso dos Estados Unidos. Cedi, nesse ponto, sob condigao que os ingleses cedessem noutro. O Sr. Robin
son nao estava, entretanto, disposto a isso. Quando
recapitulo esse incidente, parece-me que o Sr. Robin
son tinha razao e que a constituigao da Organizagao
Internacional do Trabalho nada teria perdido, mas
pelo contrario teria ganho em coerencia e simplicidade se todas as minuciosas disposigoes para a exe
cugao das convengoes se resumissem a uma so de:
inspegao, cabendo a Corte Permanente de Justiga
Internacional julgar qualquer violagao do tratado. (2)
(2) Ibid., 18 de margo. o Dr. Shotwell registou no mesmo dia
no seu Diario que os inglesas mostravam-se tao firmes nas suas
convicgoes, que tinham as malas prontas para partir para Londres
no caso de um fracasso e que o Sr. Robinson preferiu aceitar os
compromissos a que Sir Malcolm Delevingne e ele prdprio haviam
chegado do que ver todo o esforgo por terra.
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Na verdade, o Sr. Robinson propos uma emenda, transferindo a Sociedade das Nagoes a questao das sangoes. Segundo ele, o projeto ingles criava um sistema que era nao so superfluo, mas que poderia ser perigoso em certas circunstancias.
Era preferivel fortalecer a Sociedade das Nagoes, dando-lhe
o direito de aplicar as sangoes especificadas nos arts. XXIII a
XXXIV. Na mesma sessao, o Dr. Shotwell foi de opiniao que
havia o risco de se ir demasiado longe e de criar organizagoes
superfluas, porque o que se fazia para o trabalho poderia
igualmente fazer-se em relagao a outras questoes. (3) Respondeu-se a isso que todo o sistema se baseava na Sociedade
das Nagoes e que era desejavel ter o organismo nas maos de
tecnicos em assuntos de trabalho, deixando-se o apelo a So
ciedade como ultimo recurso. Nao tendo os americanos insistido em sua proposta, continuou o debate sobre a base do pro
jeto ingles, substituindo-se a palavra “penalidade” por “execugao”. 0 Sr. Barnes esclareceu entao que os ingleses tinham
julgado necessario formular as sangoes em termos gerais.
Para o Sr. Jouhaux, o problema das sangoes era de suprema
importancia, no que foi apoiado pelo Sr. Vandervelde. Nao eraquestao de medidas para obrigar um Estado a adotar legislagao intemacional do trabalho, declarou este, mas somente de
sangoes contra os governos que nao cumprissem a sua pala
vra. (4) Tratou-se de novo do assunto duas semanas mais tarde, declarando o Sr. Jouhaux que a Sociedade das Nagoes de
nada Valeria sem sanggoes, e sendo o Sr. Vandervelde de opi
niao que as sangoes eram necessarias a fim de obter uniformidade na legislagao intemacional do trabalho. Como o Senhor Fontaine propusesse um sistema de execugao compulsdria, acrescentou aquele que era necessario ver o que se pode
ria fazer e nao o que se desejava fazer.
Alem disso, a obrigagao que a emenda francesa impunha
aos Estados talvez fosse demasiado severa, provocando hesitagao em tomarem parte na Conferencia do Trabalho. 0 Sr. Bu
tler falou no mesmo sentido. 0 Barao Mayor des Planches
apoiou a emenda francesa, mas o Sr. Gompers observou que
se ela fosse adotada seria mais dificil, senao impossivel, a ratificagao da convengao pelo Senado americano. (5) Na forma
final aprovada, o sistema visava mais um apelo constante a
(3)
pp. 150,
(4)
letin, p.
(5)
p. 126.

Minutes of Proceedings, N. 25, March 17, Official Bulletin,
153.
Minutes of Proceedings, N. 13, February 24, Official Bul
66.
Minutes of Proceedings, N. 21, March 13, Official Bulletin,.
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opiniao pliblica que um expediente compulsdrio. (6) De quialquer maneira, como se notou, pela primeira vez em qualquer
.acordo intemacional, “os canais diplomaticos estavam abertos a representagoes feitas, nao por um governo de fato ou
de jure, mas por uma organizagao de individuos que podiam
agir contra seu proprio governo ou contra qualquer outro. (7)
No caso em que um Estado membro nao conseguisse obter
a observancia efetiva de qualquer convengao de que era signatario, o Conselho de Administragao poderia comunicar a
representagao feita por qualquer associagao de empregadores
ou de empregados ao governo em questao, e, segundo a resposta, o dito Conselho teria o direito de publicar a representa
gao e a declaragao se a houvesse, como resposta. Alem disso,
qualquer das Altas Partes Contratantes tinha o direito de queixar-se a Repartigao Intemacional do Trabalho, se nao estivesse
satisfeita de que um Estado membro nao executasse qualquer
convengao ratificada por ambos. O processo comegaria com a comunicagao da queixa ao governo em questao e iria ate a decisao
pela Corte Permanente de Justiga Intemacional. Uma comis
sao de inqueritos examinaria a queixa e, se fosse o caso, pode
ria indicar as medidas de carater economico a serem adotadas
contra o governo em causa. (8)
Como vimos, os americanos nao se achavam k vontade nas
questoes relativas aos poderes da Conferencia e as sangoes,
mas quando a Comissao comegou a debater os principios de
trabalho, eles estavam em terreno mais seguro. Logo que terminaram os trabalhos sobre o projeto de convengao, o delegado italiano propos, na vigesima segunda sessao da Comis
sao, que se inserisse do Tratado de Paz um capitulo contendo
algumas clausulas sociais que constituiriam uma carta do
trabalho. Essa proposta foi apoiada pelos Srs. Gompers e Van
dervelde, para os quais certos principios, sobretudo o dia de
oito horas, deveriam ser expressamente declarados pela Co
missao. Por iniciativa do Sr. Broz, decidiu-se confiar a coordenagao das propostas gerais a uma sub-comissao, composta
de Sir Malcolm Delevingne e dos Srs. Cabrini, Jouhaux,
Mahaim, Oka e Shotwell. Desde a segunda sessao da Comissao,
"

i

(6) "Ainsi, tout le systSme des sanctions consiste, en somme,
dans un appel constant a Topinion publique Internationale, et a
rintervention finale de la Cour de Justice qui peut communiquer,
sans limitation, toutes les' peines d’ordre ^conomiques (par exem,-ple le blocus) qu’elle juge efficaces”. Ernest Mahaim, ^Organiza
tion Permanente du Travail, p. 93.
(7) Miller, International Relations of Labor, p. 49.
(8) Official Bulletin, p. 274.
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tinha o Sr. Gompers declarado que a American Federation of
Xabor havia redigido um certo numero de propostas que desejava incluir no Tratado de Paz, a saber: o dia de oito horas,
a aboligao do trabalho a domicilio, a liberdade de associagao,
de reuniao e de imprensa. (9)
Sir Malcolm Delevingne apresentou a Comissao, em 15
de margo, os resultados dos trabalhos da sub-comissao. Esta
examinou as propostas apresentadas por cinco delegagoes, escolhendo as que Ihe pareciam melhores quando houvesse varias indicagoes sobre o mesmo assunto. Tinha colocado aquelas propostas na ordem do apoio recebido, rejeitando as inadmissiveis. A sub-comissao nao apresentou nenhuma proposta.
Eram dezenove os pontos tratados e os precedia breve preamhulo, no qual as Altas Partes Contratantes assumiam o compromisso de dar todos os passos necessarios para assegurar
sua realizagao, segundo as recomendagoes da Conferencia Internacional do Trabalho. fisses dezenove pontos referiam-se
3,0 dia de oito horas, idade minima para criangas, direito de
associagao, salario adequado, descango semanal, igualdade de
tratamento para estrangeiros, salario igual para homens e
mulheres, horas maximas semanais na agricultura, inspegao
do trabalho, liberdade de migragao, melhora e padronizagao
nos regulamentos sobre a saude e seguranga dos operarios,
bem como o seguro social do desemprego, reconhecimento de
que o trabalho nao e uma mercadoria ou artigo de comercio
aboligao da servidao involuntaria, direito do marinheiro abandonar o navio no porto, aboligao do comercio intemacional
de mercadorias fabricadas nas prisoes, proibigao de comercio
de artigos feitos a domicilio, direito do Estado de mandar representantes oficiais para dar assistencia, em outros paises,
aos operarios que dele emigraram, e, por fim, reciprocidade
de agao entre organizagoes voluntarias para a assistencia e a
protegao dos trabalhadores. (10) Houve confusao e hesitagao
relativamente a atitude da Comissao, e uma das razoes disso
era nao haver um piano coerente e bem elaborado, como era
'■ 1

' "" u
>
(9) Minutes of Procedings, N. 22, March 13, e N. 2, February 4.
Official Bulletin, pp. 131 e 7.
(10) Minutes of Proceedings, N. 29, March 19, Official Bulle
tin, p. 191. Essas propostas foram apresentadas pelas delegagoes dos
Estados Unidos, da Belgica, da Italia e da Franga, as quais se juntou a delegagao britanica. Esta era de opiniao que so se obteria a
aplicagao efetiva de qualquer carta de trabalho por meio da Orga
nizagao Intemacional do Trabalho, mas sentia nao poder-se opor a
uma tentativa que desse alguma satisfagao as outras delegagoes,
em compensagao do apoio que delas havia recebido. Ver Edward J,
Phelan, The Commission, The Origins, I, p. 190.
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o ingles, no projeto de convengao. A Comissao achou-se “a
bragos com um certo numero de propostas semelhantes, mas
divergentes, nao coordenadas umas com as outras, e que nao
definiam a natureza e a extensao das obrigagdes que sua adogao procurava estabelecer.” (u) Escreveu-se sobre o trabalho
da Comissao:

'

Fui nomeado para uma sub-comissao encarregada de redigir a Carta do Trabalho. Esta ultima
era uma declaragao dos ideais de justiga economica
e social, que se propunham inserir no Tratado de
Paz. A delegagao italiana fizera a proposta formal,
que fora entusiasticamente apoiada pelo Sr. Gompers e pelo Sr. Vandervelde, delegado belga. A Car
ta do Trabalho tinha para o primeiro um profundo
interesse pessoal, porque era uma declaragao dos
principios gerais, pelos quais ele e a American Fe
deration of Labor haviam lutado. As clausulas que se
relacionavam diretamente com essa sua experiencia
levaram-no a insistir nelas repetidas vezes na Co
missao do Trabalho, a qual, embora simpatizando
com a ideia geral de uma carta do Trabalho, custava
a compreender a enfase sobre alguns pontos que ha
viam sido de importance capital na historia do movimento operario norteamericano. A ansiedade da
Sr. Gompers em obter a ceitagao do seu texto tendia,
entretanto, a prejudicar os seus fins, pois ele langava de vez em quando essa questao dos principios
do trabalho no dehate de um assunto inteiramente
diferente — a criagao de um organismo internacional para tratar deles. Havia, alem disso, a dificuldade de que os artigos nao eram cuidadosamente redigidos. Apos muitas redagoes, foram reduzidos de de
zenove a nove, e aqueles que nisso trabalhavam es
tavam ansiosos, tanto por si proprios, como pelo
Sr. Gompers, de que o texto fosse incorporado ao
Tratado, sem outras modificagoes. (11
12)

Embora a Comissao concordasse em aceitar algumas declaragoes de principios, havia certas divergences sobre esses
principios e sobre sua obrigatoriedade. Para o Sr. Ro
binson, era necessario esclarecer, antes de tudo, se se deveriam
inserir os principios no Tratado de Paz e torna-los obrigatorioa
(11) Idem.
(12) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, p. 211,
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para todos os signatarios, ou se deveriam inscrever-se como
um apendice ao art. XX do Pacto da Sociedade das Nagoes. (13)
Para o Sr. Barnes, cada um desses principios era por si so um
tratado, argumentando, em conseqiiencia, que deveriam ser limitados, de um modo geral, em sua prdpria definigao. files
criariam, contudo, um ambiente moral favoravel ao desenvolvimento da legislagao do trabalho. O documento que discutiam
parecia-lhe ser um compromisso entre os ideais do trabalho
e a realidade. Para o Sr. Vandervelde, o que se devia apresentar a Conferencia era um documento breve, afirmando
certos principios sobre os quais a opiniao publica era e seria
unanime, tais como o dia de oito horas, descango semanal, liberdade de associagao, pagamento igual por trabalho igual, etc.
Segundo o Sr. Jouhaux, o piano para uma organizagao inter
nacional do trabalho nao era satisfatorio, apenas um pouco
melhor do que a velha Associagao para a Legislagao do Tra
balho e, de qualquer modo, comparava-se desfavoravelmente
k carta organizada pela Conferencia de Berna. Para o Sr. Oka,
poder-se-ia adotar a maioria desses principios, contanto que
se tomasse em consideragao as condigoes especiais de alguns
paises. “Tentar aplicar ao Japao as condigoes existentes na
Europa ou na America”, acrescentou, “sem tomar em consi
deragao os habitos dos operarios japoneses e seus metodos de
trabalho mais morosos, era arriscar matar a galinha que poe
os ovos de ouro”. Para o Barao Mayor des Planches, estava o
Sr. Barnes enganado sobre o efeito imediato dos principios do
trabalho quando constantes do Tratado de Paz, pois acreditava que esses principios nao podiam ser aplicados intemacionalmente senao depois das deliberagoes da futura conferencia
e de acordo com ela. Para o Sr. Mahaim, era inutil continuar
o debate, desde que a Comissao havia decidido adotar alguns
principios de especial importancia: a prova de que nao havia
obrigatoriedade depreendia-se do proprio preambulo. Por fim,
para o Sr. Gompers, os dezenove pontos eram de capital impor
tancia e alguns deles, por exemplo, a protegao das criangas
e dos maritimos, deveriam ser inscritos como fundamentais
na instituigao que a Comissao estava criando. Apoiando esse
parecer, que havia advogado diversas vezes perante a Co
missao, leu o Sr. Gompers algumas linhas escritas pelo Senhor Andrew Furuseth, presidente da “International Sea
(13) Minutes of Proceedings, N 20, March 19. Official Bulle
tin, p. 189.
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men’s Union da America”, para as quais ehamava atengao es
pecial da Comissao. (14)
No relatorio final apresentado a Conferencia Preliminar
da Paz, a Comissao declarou que era unanimemente de opiniao
que seu trabalho nao estaria complete se se limitasse a estabelecer apenas um mecanismo permanente para a legislagao
internacional do trabalho. Os principios recomendados nao
eram obrigatorios, e a Comissao nao julgou que a sua tarefa
fosse redigir uma carta contendo todas as reformas para um
futuro mais ou menos distante, mas se limitou a declarar al
guns principios, cuja realizagao se poderia esperar no futuro
proximo. A Comissao concordou que, para isso, deveria ape
nas reter os principios que recebessem uma maioria de dois
tergos. Em conseqiiencia disso, nove pontos foram aceitos, cinco nao alcangaram a necessaria maioria e cinco foram retirados. A Comissao recebeu uma deputagao da conferencia
especial da Women Suffragists dos paises aliados e dos Estados Unidos e tomou em consideragao algumas de suas sugestoes. Nao ha espago para tratar de todos esses pontos, mas
convem lembrar que, dos dez principios apresentados pela de
legagao americana, aprovou-se unanimemente o que estatuia
que o trabalho do homem nao pode ser tratado como um artigo
de comercio. Apresentou-o tambem a delegagao belga. Os pon
tos referentes ao trabalho a domicilio e a servidao involuntaria
nao obtiveram a maioria necessaria de dois tergos. Relativamente a servidao involuntaria, o Sr. Gompers explicou que
esse ponto fora inspirado pelo XIVa emenda a constitutigao
americana, pela qual se aboliu a escravidao negra. (15)
Discussao interessante foi a que se referiu ao ponto XIV,
redigido como se segue: “O prineipio de que os marinheiros
da marinha mercante devem ter direito de abandonar seu navio no porto.” (16) Era um ponto que a delegagao americana,
e sobretudo o Sr. Gompers, tinha muito a peito. 0 presidente
da American Seamen’s Union, responsavel pela promulgagao
da lei La Follette, estava em Paris seguindo de perto os de
bates da Comissao, e, como veremos, subordinaria a esse assunto toda a sua concepgao da Comissao do Trabalho'; A verdade era que o prineipio, proposto e advogado pela delegagao
(14) Minutes of Proceedings, N. 24, 2® e 30, March 15, 19, 20,
Official Bulletin pp. 141 186 e 196.
(15) Minutes of Proceedings, N. 33, March, 21, Official Bulle
tin, p. 212.
(16) fisse projeto foi preparado pelo Dr. Shotwell. Houve dois
outros, um apresentado pela delegagao norte-americana, o outro
pela sub-comissao.
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americana, estava em contradigao com o conceito europeu da
lei sobre os maritimos, particularmente na Gra-Bretanha. 0
Sr. Barnes objetava com vigor, primeiro, porque recentemente
uma conferencia internacional dos maritimos havia rejeitado
a proposta. Em segundo lugar, os interesses dos marinheiros
estavam salvaguardados de todas as maneiras, como, por
exemplo, na Gra-Bretanha, onde um representante da sua tra
de-union tinha o direito de estar presente quando o contrato
fosse assinado. Em terceiro lugar, o contrato implicava certas vantagens reciprocas. O Sr. Gompers respondeu que a
questao era grave, porque se se concluisse que uma convengao pudesse anular a lei americana sobre os maritimos, os Estados Unidos, como membros da Sociedade das Nagoes, seriam obrigados a ceder. Na realidade, o capitao de um navio
tinha o direito de despedir seus homens quando o navio estivesse no porto. Era so obrigado a pagar uma quantia igual
a um mes de salario suplementar. Os operarios americanos
exigiam que os maritimos estrangeiros fossem tratados da
mesma maneira. (1T)
Como fez notar o Sr. Fontaine, nao era ele competente
para tratar da questao. Tratava-se, na verdade, de um problema delicado e complexo, que s6 os tecnicos poderiam resol
ver, e sugeriu, portanto, que a Comissao o passasse ao exame
de uma sessao especial da Conferencia Internacional do Tra
balho ou, se a Conferencia assim o preferisse, a uma organizacao especial que tratasse das condigoes de trabalho dos
maritimos. (17
18) 0 Sr. Gompers confessou, em 22 de margo,
que fora muito otimista quanto a possibilidade de um voto favoravel sobre esse prineipio, e que era levado a crer que a
grande maioria dos delegados nao desejavam declarar-se favoraveis a liberdade dos maritimos em seus paises. O Doutor Shotwell explicou a atitude da delegagao americana no
assunto, declarando que “considerava-se a lei dos maritimos
na America uma especie de prova vital do progresso realizado
na melhora das condigoes de trabalho das classes operarias.
Da mesma maneira que os delegados das nagoes europeias haviam insistido a prineipio no dia de oito horas”, acrescentou,
“assim a delegagao americana insistia em que os maritimos
do mundo nao fossem mais tratados como criminosos, quando
(17) Minutes of Proceedings, N. 33, March, 21, Official Bulle
tin, pp. 213-214.
(18) Minutes of Proceedings, N. 33, March 21, Official Bulle
tin, p. 214.
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s6 eram culpados de violar um contrato de trabalho.” (19) O
Sr. Mahaim declarou que todos os membros da Comissao se
sentiam comovidos pelo apelo feito pelo presidente em favor
dos maritimos, e que nenhum dos delegados se opunha ao principio da melhora da sorte destes, mas que eram na maioria
incompetentes para tratar de um assunto de carater tao es
pecial. A Comissao concordou por fim num compromisso, segundo o qual nenhuma Conferencia Internacional do Trabalho
tentaria tirar aos marinheiros americanos as vantagens que
haviam obtido da lei dos maritimos. Esse compromisso e o
§ 10 do art. XIX:
Em caso algum pedir-se-a a qualquer membro,
como conseqiiencia da adogao de qualquer recomendagao ou projeto de convengao, pela Conferencia, diminuir a protegao oferecida pela sua legislagao aos
respectivos operarios.
A disposigao era desnecessaria, (20) mas pareceu acalmar
o Sr. Andrew Furuseth. O professor Shotwell argumentou com
ele para mostrar que “a legislagao internacional do trabalho
nao significava, necessariamente, a perda de qualquer coisa
obtida na sua longa luta pela melhora das condigoes de tra
balho pelos maritimos americanos,” mas nao o convenceu. Mais
tarde, entretanto, quando se adotou a clausula de garantia
referida acima, declarou-se o Sr. Furuseth satisfeito, confessando ao Dr. Shotwell que “teria prazer em fazer eleger-me
membro honorario da Seamen’s Union”. (21) 0 Dr. Shotwell
registra no seu Diario uma historia divertida, que se deu
quando o Sr. Furuseth deixou a sessao antes que o Sr. Gom
pers fizesse o seu mais eloqiiente discurso perante a Comissao,
cena que se repetiu no dia seguinte. (22) A Comissao ficou
perplexa com a repetigao, sem saber a causa real pela qual o
Sr. Gompers repetiu seu discurso. Com efeito, o Sr. Furuseth
(19) Minutes of Proceedings, N. 34, March 22, Official Bulle
tin, p. 217.
(20) “Les termes de ce paragraphe ne sont pas heureux. Ja
mais il n’est rien demand^ aux etats-membres, puisqu’ils restent
maitres de 1’approbation ou du rejet de convention. Ensuite qu’estce que “d’minuer la protection deja accordee aux travailleurs?”
On pourra souvent soutenir que la convention de “dim'nue pas la
protection, mais qu’elle augmente, tout en etant contraire a une
loi du travail en vigueur”. Mahaim, F Organization Permanente du
Travail, p. 150.
(21) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, 15 e
22 de margo.
(22) Ibid., 20 e 21 de margo.
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estava certo que seria ate impossivel obter a clausula de garantia “de um grupo de homens cujo verdadeiro objetivo era
opor-se ao Seamen's Act." (23) Como veremos mais tarde, sera
o Sr. Furuseth quern atacara depois mais veemente a segao
do trabalho do Tratado de Paz. Com relagao ao Sr. Gompers,
mostrou ele, mais tarde, como argumentara durante quatro
dias com o Sr. Robinson e seus companheiros da American
Federation of Labor, alem do Sr. Furuseth, que o ajudou na
Tedagao da clausula de garantia, e que lhe declarou considerar o documento “perfeitamente digno de confianga e vantajoso para o operariado de todos os paises, sobretudo os mais
atrasados, ao mesmo tempo que salvaguardaria as classes operarias nos Estados Unidos contra qualquer tentativa de diminuir o padrao americano de vida e de trabalho." (24) O Senhor Gompers estava satisfeito com as Clausulas do Traba
lho. A American Federation of Labor as propusera, de modo
.geral, na Conferencia Inter-Aliada de Londres de 1918; e a
delegagao americana as havia indicado para insergao no Tra
tado de Paz, como se depreende da comparagao dos dois textos:
Clausulas proposta pela dele
Clausulas propostas pela Co
missao do Trabalho para inser
gagao americana para insergao
gao no Tratado de Paz:
no Tratado de Paz:
1. De direito e de fato nao
1. Que na lei e na pratica
se deve tratar o trabalho do ho
deve considerar-se que o tra
mem como uma mercadoria ou
balho do homem nao 6 uma
artigo de comercio.
mercadoria ou arfcigo de co
2. Deve ser reconhecido aos
merdo.
empregadores e empregados o
direito de associagao para to2. Que a servidao involunta
dos os fins permitidos pela lei.
ria nao deve existir senao como
3. Nao se devera permitir
castigo por um crime pelo qual
que nenhum menor com menos
o reu;. teinha siido legalmente
de catorze anos se empregue no
condenado.
comercio ou na industria, a fim
de que cada um teinha uma
oportunidade razoavel para
3. Nao se deve negar ou lieducar-se fisica e mentalmente.
mitar a liberdade de associa
Poder-se-ao empregar jovens
gao, de reoiniao, de palavra e
de catorze a dezoito anos de
de imprensa.
qualquer sexo em trabalhos
que nao sejam nocivos ao seu
4. Que se assegurar& aos
desenvolvimento fisico, sob conmarinheiros da marinha merdigao de poderem continuar
eante o direito de deixar seus
sua educagao tScnica em geral.

493.

(23) Ibid., 21 de margo.
(24) Samuel Gompers, Seventy Years of Life and Labor, II, p,
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navios quando estes estiverem
em porto seguro.
5. Nao ser& entregue ou
transportado, no comercio in
ternacional, nenhum artigo ou
mercadoria na manufatura do
qual se tenham empregado ou
permitido trabalhar, menores
de 16 anos de idade.
6. Que nao se devera entregar ou transportar, no comercio
internacional, nenhum artigo
ou mercadoria na produgao do
qual se empregou ou permitiu
o trabalho nas prisdes.
7. Deve declarar-se que o
trabalho na industria e no co
mercio nao deve exceder oito
horas por dia, exceto em casos
de emergencia extraordinaria,
com perigo de vida ou a propriedade.
8. Declarar-se-a que se deve
pagar um salario adequado por
trabalho feito — um salario
baseiado sobre o padrao de vida
conforme a ciyilizagao da dpoca.
9. Que deve pagar-se ks
mulheres um saldrio igual ao
que recebem os homens peJEo
mesmo trabalho.
10. Que deve pn>ibir-se a
venda, para usos comerciais, de
artigos feitos ou manufaturados a domicilio. (3B)25

4. Cada oper&rio tern o di
reito de receber um salario ade
quado para manter um padrao
de vida razo&vel, de acordo com
a civilizagao de sua epoca e de
seu pais.
5. Deve pagar-se um salario
igual aos homens e as mulhe
res por trabalho igual em quantidade e qualidade.
6. Um descanso semanal, in
clusive o domingo, ou seu equivalente, para todos os trabalhadores.
7. Iimitagao das horas de
trabalho na industria a oito
horas por dia ou quarenta e
oito por semana, excetuandose os paises nos quais o clima,
o desenvolvimento atrasado da.
organzagao industrial, ou outras circunstancias especiaiy
tornem a eficiencia dos trabalhadores muito diferente.
A Conferencia Internacional
do Trabalho recomendara uma
base aprox^madamente equivalente a acima mencionada para
adogao por tais paises.
8. Em todos os assuntos re
latives ao estatuto do* operario’
e ao seguro social, os operarios
estrangeiros e suas familias,
admitidos legalmente a um pais,
gozarao do mesmo tratamento
que os nacionais desse pais.
9. Todos os Estados devem:
instituir um sistema de inspecgao, no qual as mulheres tomarao parte, a fim de assegurar a
execugao das leis e dos regulamentos para a protegao dos trabalhadores. (85)

(25) Offical Bulletin, pp. 220 ,282. Deve notar-se que M sempre alguma discrepancia entre os textos das atas da Comissao do
Trabalho. Consultar, a esse respeito, The Origins, II, p. 329. As propostas americanas mencionadas em The Origins contem mais um
prineipio, o Julgamento pelo juri.

CAP1TUL0 SEXTO
NASCE A ORGANIZAgAO
Falta-nos espago para tratar de outros assuntos debatidos pela Comissao. Um deles foi a constituigao do Conselhode Administragao, referido no protocolo do art. VII da Convengao e no qual seis dos doze delegados governamentais teriam lugares permanentes, em virtude da importancia indus
trial de seus paises. Outro foi o programa da primeira Con
ferencia Internacional do Trabalho que a Comissao, por motivos obvios, queria convocar o mais cedo possivel, e que, segundo a sugestao do Sr. Barnes, deveria reunir-se em Was
hington, D.C. Outra questao importante no desenvolvimento
da Organizagao foi a designagao de delegados nao-govemamentais e de conselheiros, de acordo com as organizagoes industriais mais representativas dos empregadores e operarios
nos seus respectivos paises. A admissao, tao cedo quanto pos
sivel, da Alemanha e de paises neutros foi tambem assunto
que muito interessou a Comissao. Durante os debates, foi apreci&vel a participagao americana. Relativamente a sede da Or
ganizagao, propos o Sr. Robinson, e foi aceito, que a Conferen
cia se reunisse na sede da Sociedade das Nagoes, ou em qual
quer outro lugar que se decidisse por dois tergos de votos daquela. 0) Foi ap6s proposta do Sr. Gompers, que a Comissao
decidiu que mulheres poderiam ser nomeadas para qualquer
dos fins da convengao, em pe de igualdade com os homens. (2)
As fungoes da Repartigao Internacional do Trabalho, segundo uma emenda do Sr. Robinson e de Sir Malcolm Delevingne,
deveriam incluir a reuniao e distribuigao de informagoes sobre
todos os assuntos relativos nao s6 a regulamentagao interna
cional das condigoes de trabalho, como se dispunha no projeto
1 ,r
(1) Minutes of Proceedings, N. 7, February 12, Official Bulle
tin, p. 37.
(2) Minutes of Proceedings, N. 5, February 7, Official Bulle
tin, p. 28.
......................
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ingles, mas tambem s6bre todos os assuntosrelativos k regulamentagao das condigoes de vida e trabalho nas industrias. (3) Um debate (art. X), em que os Srs. Robinson e
Gompers tomaram parte, tornou claro que os departamentos
governamentais relativos as questoes do trabalho, estariam autorizadas a comunicar-se diretamente com a Repartigao Inter
nacional do Trabalho sem o intermedio dos Ministerios das
Relagoes Exteriores. (4).
Quanto aos interesses agricolas, surgiu o Sr. Gompers
que os trabalhadores fossem igualmente beneficiados por uma
legislagao equitativa, proposta que nao obteve maioria de
dois tergos e que nao pode, por conseguinte, ser inserida na
Carta do Trabalho. (5)6 Sobre o dia de oito horas, declarou
o Sr. Gompers que fora a American Federation of Labor que,
pela sua declaragao de 1888, havia comegado o movimento. (8)
Relativamente ao trabalho das criangas, propos o Dr. Shotwell que, no programa da primeira Conferencia Internacional
do Trabalho, nao se permitisse que uma crianga menor de
catorze anos trabalhasse na industria. (7) Os americanos haviam sempre pleiteado o reconhecimento do direito das crian
gas a um lugar especial nas deliberagoes da Comissao. Alguns
textos por eles propostos nao foram aceitos porque nao alcan-garam os dois tergos necessarios, embora fossem muito pre
cises, como por exemplo: “Nao se deve negar ou limitar o
direito de associagao ou de coalizao.” (8) E’ de lembrar-se
tambem que se deve a uma americano, o professor Shotwell,
a maneira pela qual se inscreveram os Dominios britanicos
como membros da Sociedade, o que de fato equivalia a reconhecer sua personalidade internacional:
Era evidente que, embora os Dominios devessem
ser membros integrais da Sociedade das Nagoes, nao
eram eles Estados soberanos, e nao podiam ser inscritos senao como membros do Imperio Britanico.
Mas como eram membros iguais aos Estados inde(3) Minutes of Proceedings, N. 8, February
tin, p. 39.
(4) Ibid., p. 40.
(5) Minutes of Proceedings, N. 31, March
tin, p. 206.
(6) Minutes of Proceedings, N. 23, March
tin, p. 137.
(7) Minutes of Proceedings, N. 24, March
tin, p. 142.
(8) Ibid, p. 204.

13, Official Bulle
20, Official Bulle
14, Official Bulle
15, Official Bulle
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pendentes, nao poderiam ser inscritos separadamente, como se tivessem um estatuto inferior na Socie
dade. O nosso primeiro passo para resolver essa dificuldade foi decidir de nao enumerar os Estados na
lista. Ocorreu-me entao tratar os Dominios britanicos como o fazia em meus cursos de historia na
Universidade de Columbia, isto e, deixar uma margem maior a direita, o que indicaria uma categoria
diferente sem mudar a lista no seu todo. Mandamos,
assim, a lista dos membros ao tipografo com esse
expediente, agrupando os Dominios sob “Xmpdrio
Britanico” e deixando uma margem maior a di
reita. (9)
A Comissao teve sua trigesima-quinta e ultima sessao em
24 de mar$o. O Sr. Butler leu o relatorio a ser apresentado h
Conferencia da Paz, o qual foi aprovado ap6s pequenas emendas. Encerrando as deliberates, declarou o Sr. Gompers que
se sentia feliz de ter podido, depois de dois meses de trabalho
com seus colegas, contar com a sua confianga e estima. Desculpando-se pelo calor com que havia defendido os ideais que
lhe eram caros, congratulou-se com a forma que o projeto de
convengao tomou finalmente. Gragas as ultimas emendas feitas, via “a possibilidade de realizar uma campanha nos Esta
dos Unidos a favor da Conven<jao, embora ate o ultimo momento tivesse perguntado a si mesmo se nao era o seu dever
combate-la.” Estava convencido de que o trabalho realizado
era duradouro. Em todo o caso, “tinha esse carater singular
quando comparado as outras tarefas da Conferencia de Paz,
a saber, tratava dos mais altos interesses humanos e nao de
questoes irritantes sobre fronteiras, repara^oes, etc.” (10)
Tendo o Sr. Gompers partido para os Estados Unidos, o Senhor Barnes, Vice-Presidente, substituiu-o. A primeira coisa
a fazer era obter da Conferencia da Paz a aprovacao dos trabalhos da Comissao. Foi entao que o Sr. Barnes teve de enfrentar diversos obstaculos, entre os quais a oposi§ao do Imperio Britanico, o desejo de certas delegacoes de emendar o
projeto, a reaijao contra os principios de trabalho e, por fim,
(9) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, 12 de
fevereiro.
(10) Minutes of Proceedings, N. 35, March 24, Official Bulle
tin, p. 223. Para o relatorio final da Comissao ver p. 261.

76

CARLOS FERNANDO LECKIE LOBO

a dificuldade crescente de obter uma sessao plenaria para
aprovar o relat6rio. (u)
"
Quanto ao Imperio Britanico, explica-se a oposigao pelo
fato que os principios de trabalho nao faziam parte do projeto ingles primitivo e, como consequencia, os Dominios nao
foram consultados. Uma das objegoes levantadas por estes ao
projeto de convengao referia-se as relagoes entre a Organiza
gao Internacional do Trabalho e a Sociedade das Nagoes. O
Sr. Barnes pensava que a filiagao aos dois institutos era identica e ficou satisfeito quando o relatorio da Comissao adotou
esse ponto de vista. 0 Sr. Hughes, Primeiro Ministro da Aus
tralia, tinha opiniao oposta, pois no caso em que o pacto da
Sociedade das Nagoes nao incluisse a declaragao respeitando
a igualdade de ragas, o Japao ficaria fora da Organizagao do
Trabalho e a sua concurrencia industrial poderia tornar-se
perigosa para o seu pais. A Nova Zelandia e a Africa do Sul
apoiaram o Sr. Hughes, advogando a separagao completa en
tre a Sociedade e a Organizagao do Trabalho. De acordo com
a sugestao de Sir Robert Borden, Primeiro Ministro do Ca
nada, nomeou-se uma pequena sub-comissao e, mais tarde, a
delegagao do Imperio Britanico se reuniu em 31 de margo e 3
de abril para aplainar as dificuldades. Chegou-se entao a um
acordo, ficando, entretanto, a delegagao do Imperio Britanico
dividida quanto a identidadg de filiagao a Sociedade e a Or
ganizagao do Trabalho. Os Dominios estavam prontos a aeeitar o projeto de convengao mas acreditavam que se deviam examinar ainda os principios de trabalho e emenda-los. 0 Senhor Barnes viu o perigo de certas modificagoes e numa car
ta a Lloyd George acentuou que, se se deviam fazer emendas,
estas s6 poderiam ser feitas pela Comissao do Trabalho, a
qual o assunto seria de novo remetido. A delegagao britanica, sobretudo os Srs. Barnes, Delevingne, Butler e Phelan,
mantiveram-se em contacto estreito com as outras delegagoes
a fim de impedir surpresas de ultima hora. Os japoneses
apresentaram entao varias emendas, tratando, entre outros
casos, do periodo de doze meses dentro dos quais um projeto
de convengao ou recomendagao poderia ser submetido as autoridades competentes, de algumas mudangas nos textos dos artigos XXX e XXXI e de uma disposigao que permitisse um11
(11) Edward J. Phelan, “The Labor Proposals Before the Pea
ce Conference”, The Origins, I, p. 199. Essa e a unica exposigao Cla
ra e compreensiva dessa fase do trabalho do Tratado de Paz e nos
baseamos sobretudo nela. Ha referencias nos Diarios de Shotwell e
Miller.
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Estado, que fosse incapaz de executar uma convengao imeiiiatamente, em virtude de seu desenvolvimento industrial, de
ratifica-la, com uma reserva adiando sua aplicagao por um periodo que nao excedesse dez anos. Das negociagoes entao
efetuadas, nas quais a delegagao da India esteve tambem interessada, resultou uma emenda tornando obrigatorio que a
Conferencia levasse em consideragao o desenvolvimento in
dustrial dos paises ao tomar suas decisoes. (12)
A segunda objegao levantada pelos Dominios em relagao
ao projeto de convengao dizia respeito ao seu estatuto inter
nacional. Ate a Conferencia da Paz, os Dominios apareciam as
potencias estrangeiras como parte do Imperio Britanico, mas
haviam decidido obter o reconhecimento completo de seus esforgos para ganhar a guerra e do direito de tomar parte em
conferences internacionais com entidade prdpria e direito de
voto. files obtiveram isso atraves de uma serie de medidas
que comegaram quando o Primeiro Ministro tomou parte no
Gabinete de Guerra britanico e terminaram com o Estatuto
de Westminster. Declarou-se que o estatuto pleno internatio
nal dos Dominios originou-se em Genebra; na verdade, foi pela
sua admissao a Sociedade das Nagoes e a Organizagao Inter
nacional do Trabalho, que isso se tornou uma realidade. Nas
negociagoes de paz em Paris deve-se a Sir Robert Borden, Pri
meiro Ministro do Canada, mais do que a outro representante
dos Dominios, esse resultado. Tecnicamente inferior ks pesquenas potencias, os Dominios e a India tinham uma posigao
nnica com 0 seu acesso efetivo a delegagao do Imperio Bri
tanico e o prestigio que isso implicava. (13) Tendo alcangado
filiagao prdpria ao pacto, Sir Robert Borden levou a questao
a Organizagao Internacional do Trabalho. O protocolo ao artigo VII dispunha que, em relagao aos lugares no Conselho de
Administragao, nenhuma Alta Parte Contratante, juntamente
com seus Dominios e colonias, fossem estas autonomas ou nao,
teria o direito de nomear mais de um membro. Por outro lado,
o art. XXV dispunha que os Dominios britanicos e a India
teriam os mesmos direitos e obrigagoes como se fossem Altas
Partes Contratantes. Os Dominios afirmavam que nao deveria haver desigualdade ou diferenga entre eles e as outras Al
ias Partes Contratantes, relativamente aos lugares no Con
selho de Administragao; e que a expressao “como se fossem
Altas Partes Contratantes” significava que nao o eram. Estabelecendo a identidade de filiagao k Sociedade e k Organi(12) Ibid., p. 203.
(13) Temperley, op. cit., VI, p. 345.

78

CARLOS FERNANDO LECKIE LOBO

zagao do Trabalho, Sir Robert tentava eliminar essa posigaa
inferior dos Dominios. Foi uma grande luta e ele a veneeu.
Referindo-se k emenda que tencionava apresentar na sessao
plenaria, escreveu mais tarde:
O projeto de convengao, apresentado pela Co
missao sobre a legislagao internacional do trabalho,
excluia, sem duvida, os Dominios do Conselho de
Administragao. Foi meu dever, como Primeiro Mi
nistro do Canada, ocupar-me ativamente desse assunto e quando se apresentou o projeto de convengao a sessao plenaria, propus a emenda nos. seguintes termos: “A Conferencia autoriza a Comissao de
Redagao a fazer as emendas necessarias para tornar a convengao conforme ao Pacto da Sociedade daa
Nagoes quanto a maneira de filiagao e ao metodo de
adesao. (14>15
A caminho dos Estados Unidos, onde deveria presidir, em
Atlantic City, a Convengao Anual da American Federation of
Labor, o Sr. Gompers nao concordaria com o que entao chamou
essa super-representagao dos interesses britanicos. Quanto ao
Presidente da Comissao do Trabalho, suspeitava que os bri
tanicos procurassem garantir-se, estabelecendo um controls
atraves da representagao colonial. (13) Veremos mais tarde
que telegrafou contra isso ao Presidente Wilson. O Sr. Ro
binson, que estava em Paris, apresentou um memorandum
ao Coronel House, no qual declarava que tinha absoluta certeza de que os operarios dos Estados Unidos, e outras pessoas desse pais, nao consentiriam em qualquer modificagao
no projeto de convengao como fora aprovado. Acrescentou
que Sir Robert Borden afirmara que teria que discutir a
questao com o Presidente Wilson, e que se essa fosse a conclusao, embora o Canada assinasse, retirar-se-ia no fim de
dois anos. O Sr. Robinson concluiu o seu memorandum afir(14) Sir Robert Borden, Canada in the Commonwealth, p. 104..
“Qualquer outra solu§i,o teria sido absurda. E a emenda foi aprovada. A Comissao de Redagao continuou, entretanto, obstinada e
fui obrigado a levar a questao ao Conselho dos Quatro e advoga-la.
da mais insistente maneira”. Ibid., p. 104.
(15) Gompers, Seventy Years of Life & Labor, n, p. 490.

ORGANIZAgAo INTERNACIONAL DO TRABALHO

79

mando que nao se perturbara muito com essa declaragao. (16)
A verdade e que o Presidente Wilson apoiou as opinioes de
Sir Robert, e suas razoes foram aceitas mais tarde pelo Senhor Gompers. Em relagao a delegagao do Imperio Britanico,
embora houvesse alguma relutancia em aceitar o principio
que parecia ameagar a unidade do Imperio, o Sr. Lloyd George
concordou com o Presidente Wilson e com o Sr. Clemenceau
em que os dominios tivessem os mesmos direitos que qual
quer outro membro da Sociedade ou da Organizagao Interna
cional do Trabalho. (17)
O Sr. Phelan descreveu as dificuldades que o Sr. Barnes
teve para obter uma sessao plenaria, pois considerava que
era somente pela apresentagao do relatorio a mesma que a
Comissao receberia a publicidade e o efeito moral a que tinha
direito. A publicagao inesperada do relatorio pelo Times, de
Londres, embaragou seus esforgos e os ministros do exterior
nao pareciam dar muita importancia a tarefa da Comissao do
Trabalho. Alem disso, os boatos de que haveria emendas levaram o Sr. Robinson a protestar, numa carta ao presidente
Wilson, dizendo que o trabalho da Comissao estava concluido
e que permitir a esta reabri-lo seria irregular, injusto e da
conseqiiencias desastrosas, pois todos os chefes operarios
americanos, bem como os dos outros paises, ja tinham partido. O protesto deu resultado, a Comissao nao se reuniu de
novo e designou-se um comite, para estudar certas questoessuplementares, no qual o professor Shotwell era o representante america.no. (18) Numa reuniao no gabinete do Sr. Pichon no Quai d’Orsay, a l.° de abril, (19) o maximo em que os
Ministros do Exterior concordariam seria a publicagao imediata do relatorio, deixando a questao da convocagao de uma
sessao plenaria aos Primeiros Ministros. O Sr. Barnes es
tava num estado de desespero irritado e, segundo o Dr. Shotwell, Lloyd George respondeu ao apelo daquele com a aceita
gao sem reserva das exigencias do trabalho, no que foi apoia(16) Miller, My Diary, IX, p. 415. O Sr. Robinson acrescentou;
“Em minim opiniao, 6 da maxima importancia que mantenhamos
nossa atitude nesse assunto; o predominio do Imperio Britanico que
se reflete na Conferencia Geral 6 o maximo que se pode pedir aos
Estados Unidos e tenho certeza de que o povo em geral, e sobretudo
os operarios, nem sequer ouviriam as sugestoes do Sr. Borden para
uma mudanga a esse respeito.” Ibid.
(17) Temperley, op. cit., VI, p. 347.
(18) Francis G. Wilson, Labor in the Peace System, p. 49. Ver*
tambem Samuel Gompers, Seventy Years, II, p. 495.
(19) Miller, Diary, XVI, p. 2.
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<do pelo Sr. Clemenceau; e foi o Primeiro Ministro ingles quem
obrigou uma delegagao relutante a aceitar a proposta de uma
sessao plenaria. “Os Dominios foram os primeiros a objetar
e Lloyd George teve que lhes lembrar diversas vezes que a
sua atitude conservadora poderia auxiliar a propagagao do
bolchevismo por toda a Europa, se se recussassem a concordar na insergao do projeto de convengao no Tratado de
Paz. (20) Se nao fora a tenacidade do Sr. Barnes, o estado de
espirito favoravel de Lloyd George, o ap6io deeisivo do proprio
Presidente Wilson, seria impossivel dizer o que teria acontecido. Escrevendo, em 4 de abril, a Lloyd George, o Sr. Bar
nes confessou que estava muito inquieto com o caminho que
ns coisas tomavam e, referindo-se a reuniao dos Ministros do
;Exterior no Quai d’Orsay, declarou:
Ontem os Ministros entregaram toda a questao
aos Primeiros Ministros, de maneira que V. Ex. tera
tudo em suas maos num ou dois dias, pois o assunto
ainda esta aberto. Ate ai tudo vai bem.
Mas o que me impressionou ontem foi a atitude
dos Ministros do Exterior. Com excegao do Sr. Bal
four, nenhum deles parecia dar as questoes do trabalho a minima importancia. Um deles disse que,
na sua opiniao nao eram as questoes de trabalho,
mas as de territorio, que agitavam o espirito dos
povos. Combati essa ideia tao bem quanto pude. Tenho certeza de que essa e uma opiniao que, se for
preponderante aqui, nos levara a um desastre. Notei
que, nas atas no boletim relativo k Polonia, V. Ex.
teve que combater essa ideia a semana passada. Ouvi-a tambem em relagao ao que ocorreu no Vale do
Sarre. Sei que o operariado 6 inteiramente hostil a anexagao ou a deixar um certo numero de alemaes, depois de nossas deliberagoes, sob a ocupagao francesa,
ou outra qualquer. E se se vier a saber que os plenipotenciarios da paz nao tem senao um interesse debil nas questoes de trabalho, aquele operariado ficara muito irritado, e tera razao para isso. (21)
Em 11 de abril de 1919 a sessao plenaria foi devidamente
•convocada. Ao apresentar o relatorio da Comissao, o Sr. Bar(20) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, 3 de
jabril.
(21) Phelan, The Labor Proposal Before the Peace Conferen-ve, The Origins, I, p. 206.
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lies explicou que o assunto compreendia duas partes : um
piano para estabelecer uma Repartigao Internacional do Tra
balho e os Principios do Trabalho, tambem chamados Carta
do Trabalho ou Nove Pontos. O Sr. Barnes disse que
mites da guerra as condigoes de trabalho resultavam sobre
tudo da sorte, da idade e da penuria, esse fantasma que esta
tao freqiientemente no espirito dos operarios durante sua
Tida. Essa experiOmcia anterior a guerra produziu um operario com espirito d(e classe, coisa que s6 poderia ser extirpada
pela garantia contra o desemprego e a melhora nas condigoes
de trabalho. Pela primeira vez na historia, uma conferencia
da paz tentava obter a cooperagao de governos, empregadores
e operarios empenhados na mesma tarefa e animados pelo desejo comum de melhorar as condigoes do operariado em todas
as nagoes. A Comissao do Trabalho encontrou dois obstaculos:
primeiro, havia nas nagoes o diferente grau de desenvolvi
mento industrial; e, segundo, havia as limitagoes contra a
aceitagao de decisoes de qualquer super-Estado. A Comissao
teve, portanto, que desistir das ideias de uniformidade ou coagao e basear-se sobretudo na boa vontade dos governos. A
publicidade e a cooperagao eram apresentadas de maneira
forte e clara, visto que a ideia fundamental da organizagao
era criar e mobilizar uma opiniao publica sadia. O Sr. Barnes
acrescentou entao:
Deixai-me dizer que o projeto foi feito em Pa
ris e submetido primeiro, a todas as delegagoes britanicas, bem como aos empregadores e representantes de operarios do meu pais, em seguida a Comissao
que estabelecestes, e depois que saiu desta foi de
novo submetido, sob uma forma ampliada, aos representantes britanicos. Nao desejo vangloriar-me de
campeao da Gra-Bretanha nesse assunto. Nao de
sejo por nada indevidamente a meu credito; mas a
iniciativa e nossa. Falo agora pela delegagao britanica. fisse documento, como vos e agora apresentado,
resulta da colaboragao de muitos espiritos; e o parecer unanime da Comissao, que vos mesmos criastes. Poe em forma concreta o que se tern pedido e
antevisto na Franga, acima de outros paises, por
muitos anos. (22)
(22) The Proceedings at the Preliminary Peace Conference,
April 11, Official Bulletin, p. 289.
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0 Sr. Barnes proferiu a seguir algumas palavras sobre
as principals disposigoes do projeto de convengao, cujas linhasgerais coincidiam com as da Sociedade das Nagoes. (23) Referiu-se a nova e original forma de votagao na Conferencia,
cada delegagao votando separada e independentemente, a fim
de promover o espirito de internacionalismo e permitir que a
operariado, na sua totalidade, tomasse a sua devida parte nas
deliberagoes. Quanto ao art. XIX, confessou que havia dado
muito trabalho, mas que se chegara a um acordo, o resultado
do qual era que as federagoes teriam um menor grau de obrigagao do que os outros Estados. “Isso e mau”, acrescentou,
“e lamentavel, mas como achamos, foi inevitavel. A dificuldade existia. Tivemos que vence-la da melhor maneira possivel.” Afirmando que havia algumas coisas em que a uniformidade era impossivel, o que estava implicito no proprio documento, mas que necessitavam algumas palavras de explicagao para evitar qualquer mal entendido, apresentou o Sr. Bar
nes nos seguintes termos uma emenda, que foi aprovada:
Ao redigir qualquer recomendagao ao projeto de
convengao de aplicagao geral, a Conferencia tomara
em consideragao aqueles paises nos quais as condi
goes de clima, o desenvolvimento imperfeito da or
ganizagao industrial, ou outras circunstancias especiais, tornem as condigoes industriais substancialmente diferentes e sugerira modificagoes, caso haja,
que considere necessarias para satisfazer aquelas situagoes. (24)
Concluindo seu discurso, declarou o orador acreditar que
o -piano daria vida, forga e vitalidade a Sociedade das Nagoes
ao traze-la em contacto com a existencia diaria dos povos e
que levaria assistencia aos que sofrem no trabalho. Falando
(23) O Sr. Barnes declarou: “Deixat-me dizer algumas pala
vras sobre as principals disposigoes. Primeiro de tudo, fizemos suas
linhas gerais eoincidir com as da Sociedade das Nagoes. Temos duas
razoes para isso: primeiro, porque ass^m procedendo a Sociedade
das Nagoes fica em consequencia incumbida de deveres de natureza
positiva e associada a vida internacional de cada dia; e, segundo,
porque todas as nagoes serao levadas a cooperar mundialmente para
a melhora industrial, e, desta maneira cnar-se-a uma impressao
favoraved ao operariado de todos os paises porque se crera que a
Conferencia da Paz esta encarando seriamente os problemas do tra
balho”. The Proceedings at the Preliminary Peace Conference, April
FI, Official Bulletin, p. 2»89.
(24) Ibid., p. 290.
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a seguir, disse o Presidente Wilson que admirava o que o Sr.
Barnes havia declarado e concordava de todo o coragao com
as suas conclusoes. file pedira a palavra, nao para acrescentar nada, mas somente para dizer que nenhum pormenor do
documento era mais benvindo aos seus ouvidos do que a su~
gestao de que a primeira conferencia se reunisse em Was
hington, D. C. O orador seguinte foi o Sr. Colliard, que declarou que a Comissao havia aberto o caminho para o estabelecimento de uma nova organizagao permanente que tornaria possivel transformar em atos os sentimentos de humanidade e justiga, tao necessarios a uma paz permanente. Estabelecer-se-iam convengoes internacionais com uma facilidada
nao existente ate entao. Opinioes divergentes haviam-se feito ouvir, pedindo algumas delegagoes a constituigao de um
parlamento internacional, ao passo que outras estavam mais
ciosas da soberania dos povos que representavam. Todas as
delegagoes se achavam, entretanto, inspiradas pelo mesmo
desejo de executar a tarefa que lhes havia sido entregue e fizeram os sacrificios necessarios para obter resultados importantes. Quanto a delegagao francesa, nao lamentava ela ne
nhum desses sacrificios, pois estava certa de que o futuro
traria um movimento continuo e progressive em legislagao do
trabalho. (25)
O discurso, entretanto, que causou maior impressao foi
o do Sr. Vandervelde, que chegara a Paris da Belgica em
circunstancias algum tanto especiais. Em virtude de sua im
portancia nos meios socialistas e da confianga que gozava no
movimento de trade-unions europeu, o Sr. Barnes estava ansioso que falasse. Declarou o Sr. Vandervelde que, tendo lutado pela instituigao da legislagao internacional do trabalho,
estava habilitado para louvar os resultados que se iam alcangar: a criagao de uma organizagao permanente para a le
gislagao internacional do trabalho; o fato de que na Confe
rencia os representantes operarios teriam, pela primeira vez,
carater de plenipotentiaries; e, por fim, a esperanga de que
as reformas estabelecidas na Carta do Trabalho, sobretudo
a idade minima e o dia de oito horas, fossem, nesse mesmo
dia, incluidas no Tratado de Paz. Referindo-se aos votos dos
delegados nao-governamentais, explicou que a primeira vista
estava inclinado a apoiar o sistema 1:1:1, mas apos longa
reflexao compreendera que a proposta inglesa, sobre um representante operario, um empregador e dois governamentais,
(25)

Ibid., p. 239.
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seria mais favoravel aos interesses das clases operarias, pois
bastaria um voto de representante governmental a favor
dos empregadores para assegurar a rejeigao de uma proposta, questao essa que o Sr. Barnes ja havia explicado na Co
missao. 0 Sr. Vandervelde mostrou como a Comissao estava
dividida sobre os poderes atribuidos a Conferencia e afirmou
que a criagao de um super-parlamento nacional era um ideal
pelo qual todos deviam esforgar-se. “Espero”, disse, “que a
Sociedade das Nagoes esteja um dia suficientemente desenvolvida para ditar leis ao mundo. A politica e, contudo, a ciencia do que e possivel e, exatamente porque tenho grandes
esperangas na Conferencia Internacional do Trabalho, e que
estou entre aqueles que nao desejavam pedir a Conferencia
da Paz abdicagoes de soberania nacional, as quais as proprias
nagoes nao teriam aceito”. A Conferencia de Berna deu expressao aos desejos das classes operarias, mas comparar nao
e raciocinar, e a Conferencia da Paz tentava alguma coisa
mais e tambem alguma coisa menos, isto e, transformar
numa declaragao de principios, pelos governos, algumas das
aspiragoes das classes operarias. 0 Sr. Vandervelde concluiu:
Em resumo, considero que a obra da Comissao
do Trabalho foi de justiga e moderagao, de concessoes mutuas, e se assim posso exprimir-me, de transigao entre o absolutismo dos empregadores, o regi
me de ontem, e a soberania dos operarios, que te
nho a firme convicgao de que sera o regime de amanha. Na passagem de um para o outro, ha muitos
caminhos: uns cheios de violencia e insurreigoes, outros, pelo contrario, sao tao rapidos, mas sem conflitos nem cheques. Se eu ousasse expressar meus
pensamentos de modo concrete, diria que ha dois
metodos para realizar a revolugao, que sentimos se
esta operando em todo o mundo, o russo e o brita
nico. EJ o metodo britanico que triunfou na Comissao do Trabalho; e aquele que prefiro, e e por essa
razao que apoio de todo o coragao as conclusoes de
meu amigo, Sr. Barnes, quando exprime a esperanga
de que serao aceitas pela Conferencia e que os acontecimentos de hoje mostrarao que, tendo sido um
dos fatores decisivos em ganhar a guerra, as clas
ses operarias receberao a devida recompensa, no
momento em que celebram a paz. (26)
(26)

Ibid., p. 297.
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Seguiram-se os discursos dos representantes da Italia, da
India, do Canada e da America Latina. Para o Sr. Barzilai,
era motivo de satisfagao que a Italia tivesse, de acordo com
os Estados Unidos, apresentado a Comissao uma proposta reconhecendo a necessidade de legislagao social relativa aos trabalhadores agricolas; e, referindo-se a emigragao, declarou
que a delegagao italiana havia retirado certas propostas, a fim
de nao atrazar o estabelecimento da Carta do Trabalho. Quan
to a India, houve alguma inquietagao, nos dias que precederam a sessao plenaria, quanto a atitude de Lord Sinha em
relagao a aplicagao da convengao aquele pais, especialmente
a clausula relativa as criangas, visto como se considerava ali
maior uma crianga com a idade de catorze anos. O Dr. Shotwell descreveu como seria serio se Sinha tivesse assumido
uma atitude puramente negativa, e como conseguiu que Sir
Malcolm Delevigne o influenciasse, por intermedio de Bar
nes, para mudar o seu discurso, o que fez. Acrescentou o Dr.
Shotwell lamentar muito que o Japao nao falasse. Na verdade, “foi a aquiescencia japonesa ao piano em geral, quando
modificado pela emenda segundo a qual os tratados estariam
de acordo com as respectivas civilizagoes, que permitiu a In
dia acompanhar-nos”. (27) Lord Sinha declarou no seu dis
curso que receiava que nao se tomassem em consideragao as
condigoes especiais dos paises orientais, mas felizmente a
emenda do Sr. Barnes reconhecia inteiramente essas diferengas e a India aceitava com o maior agrado a convengao, no
que foi apoiado pelo Maraja de Bikaner. Os representantes de
Cuba, Bolivia, Equador, Panama e Uruguai fizeram pequenos
discursos registando suas reservas ao artigo XXXVII, por
ser contrario as suas constitutes. O Sr. Barnes propds en
tao que a Conferencia aprovasse o projeto de convengao com
a sua emenda e desse instrugoes para que a Secretaria pedisse aos governos a nomeagao de seus representants na comis
sao organizadora da Primeira Conferencia Internacional do
Trabalho.
0 Sr. Robert Borden propos a seguir a emenda ja referida, autorizando a Comissao de Redagao a fazer as necessarias modificagoes a fim de que a Convengao estivesse conforme ao Pacto da Sociedade das Nagoes em relagao k filiagao
e ao metodo de adesao. Por fim, declarou o Presidente Wilson
que ninguem poderia ter desejado uma melhor exposigao do
relatorio do que a apresentada pelo Sr. Barnes. Nao podia,
(27) Shotwell, At the Paris Peace Conference, 9 e 11 de abril.
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entretanto, deixar passar a ocasiao sem lamentar pessoalmente que o Sr. Samuel Gompers nao estivesse presente.
“O Sr. Gompers, como sabem”, acrescentou, “foi o presi
dente dessa comissao. S6 voltou aos Estados Unidos em virtude de deveres imperatives. Sei quao profunda e genuinamente representa ele os sentimentos da classe operaria america
na. Desejaria ardentemente que ele estivesse aqui para fazer
o que nao estou habilitado a fazer — exprimir os seus senti
mentos e sua completa aprovagao a respeito do que considero
um documento admiravel”. (28) Desde esse momento nasceu
a Organizagao Internacional do Trabalho. Ainda se deveria
tratar dos Principios de Trabalho. A rapidez com que o Sr.
Clemenceau declarou o relatorio unanimemente aprovado, suspendendo a sessao, dava a impressao que alguma coisa tinha
sido adiada. Os Principios do Trabalho Causavam tais diferengas de opiniao que tinham que constituir objeto de outra ses
sao plenaria.

(28) The Proceedings of the Plenary Peace Conference, April,
11, Official Bulletin, p. 304.

CAP1TUL0 SfiTIMO
OBJEgOES DE CLTIMA HORA
Na verdade, ninguem poderia prever que o projeto de
convengao teria menos dificuldade em ser aprovado, pela Con
ferencia da Paz, do que a chamada Carta do Trabalho. “Talvez”, escreveu depois um dos homens mais bem informados
da Comissao do Trabalho, “nenhuma parte do Tratado tenha
sido tao frequentemente redigida e modificada a fim de chegar-se a um texto que pudesse ser aceito por todos. 0) Ou
tro, que tambem teve parte importante nas negociagoes, de
clarou que “a Carta do Trabalho foi tao criticada que pareceu que, por certo tempo, poderia impedir a aceitagao pela
Conferencia da Paz, de grande parte da obra da Comissao do
Trabalho”. (12) Tornou-se entao claro que aqueles que haviam
advogado a insergao de certos principios, no Tratado de Paz,
tinham uma concepgao menos pratica do problema do que
aqueles que, desde o comego, insistiram na criagao de uma
instituigao permanente para tornar reais, no tempo devido,
os mesmos principios. As objegoes eram de dois tipos: as que
se referiam ao projeto em geral, e as que diziam respeito a
pontos especificos dos principios de trabalho; praticamente
todas provieram da delegagao do Imperio Britanico e nao de
outras. As objegoes de ordem geral foram do Sr. Balfour, pa
ra quem as clausulas eram “uma mistura de paradoxos e trivialidade”. 0 Dr. Shotwell descreveu como, examinando a
Carta do Trabalho na sessao plenaria de 11 de abril, o Sr.
Balfour deparou com a frase que o trabalho nao deve ser tra
tado como um artigo de comercio e fez-se o centro de oposigao inflexivel, no que foi acompanhado pela delegagao bri(1) Phelan, The Labor Proposals Before the Peace Conference,
The Origins, I, p. 212.
(2) Shotwtell, At the Paris Peace Conference, 13 de margo.
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tanica. “E* um absurdo como esta”, declarou. (3) Grande par
te das clausulas que tinham tanta importancia para o Sr.
Gompers, como a acima mencionada e a declaragao em fav6r
do julgamento pelo juri, parecia fora de lugar aos ouvidos
europeus e tinha, entretanto, real significagao na historia da
luta do operariado americano.
E’ de lembrar-se que o Sr. Barnes nunca fora a favor das
clausulas do trabalho e as aceitou como um compromisso*
para salvar o projeto de convengao. Estando o Sr. Gompers
ausente, coube ao Sr. Barnes defender o relatorio da Comis
sao e nao aceitar nenhuma mudanga importante nos princi
pios ou no preambulo. Isso colocou o Sr. Barnes contra a maioria dos chefes de sua propria delegagao; mas mostrou ser a
sua fidelidade ao Sr. Gompers uma das mais belas revelagoes
da Conferencia da Paz. As objegoes especifieas, por outro lado, vieram dos Dominios e se referiam sobretudo ao ponto
oitavo, que tratava da igualdade de estatuto e da condigao do
trabalho dos estrangeiros. Passou-se quase todo o mes de
abril a procura de uma fdrmula, que recebesse a aprovagao
geral.O professor Shotwell, o Sr. Barnes e Sir Malcolm Delevigne muito trabalharam para chegar ao acordo necessario.
Houve, primeiro, pelo Sr. Balfour, uma nova redagao que so
comentou como exemplo extraordinario de habilidade de expressao e que, embora nao aceita, constituiu, entretanto, a ba
se do acordo final. Nesse novo projeto, como notou um membro de sua prdpria delegagao, os pontos, admiravelmente redigidos, davam a impressao de reforgar o que de fato destruiam. Era a mesma mao de mestre que, na Conferencia
Imperial de 1926, reconciliou a pratica existente com a inde
pendence dos Dominios. (4) 0 projeto do Sr. Balfour era o
seguinte:
As Altas Partes Contratantes, reconhecendo que
o bem estar fisico moral e intelectual dos operarioa
industriais e de suprema importancia internacional,
estabelecem uma instituigao permanente, filiada a
Sociedade das Nagoes, para atingir esse objetivo.
Elas reconhecem que as diferengas de clima e de
raga, de oportunidade economica e tradigao indus
trial, tornam dificil atingir imediatamente a perfei(3) Ibid., 17 de abril.
(4) Phelan*, “International Labor Organizaton”, The Origins,
I, p. 215 .
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ta uniformidade nas condigoes de trabalho. Mas, persuadidas, como estao, que nao se deve considerar o
trabalho somente como um artigo de comercio, acreditam que ha metodos e principios para regulamentar as medidas que todas as comunidades industrials
deveriam esforgar-se por aplicar, tanto quanto suas
circunstancias especiais o permitirem.
Entre esses metodos e principios, os seguintes
parecem as Altas Partes Contratantes de especial
importancia:
0 direito de associagao para todos os fins legais,
tanto para os operarios quanto para os empregadores;
O pagamento de um salario adequado para manter um padrao razoavel de vida, de acordo com a suaepoca e o seu pais;
A adogao, como padrao a que se visa, da semana de quarenta e oito horas com um dia de descangoA aboligao do trabalho de criangas e a imposigao
de tais limitagoes, ao trabalho das pessoas jovens,
que permitam a estas a continuagao de sua educagao e o seu desenvolvimento fisico;
A adogao em cada pais de regulamentos queimpegam os males provenientes do pagamento, em
bases diferentes, num mesmo distrito, por igual tra
balho, a diferentes categorias de empregados, quer
essas categorias consistam de homens ou de mulheres, de estrangeiros ou nacionais;
Sem pretender que esses metodos e principios
sejam completos ou definitivos, as Altas Partes Con
tratantes sao de opiniao que sao bem apropriados
para orientar a Sociedade das Nagoes; e que, se adotados pelas comunidades industriais que sao membros da Sociedade, e garantidos na pratica por um
corpo de inspetores masculinos e femininos, traraobeneficios incalculaveis aos operarios do mundo. (s>
(5)

Ibid., p. 214.
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Os Dominios e a India aceitaram o projeto do Sr. Bal
four. Os americanos estavam de acordo sobre o ponto oitavo,
por causa da mao de obra estrangeira na California, mas em
geral o projeto nao era satisfatorio nem ao professor Shotwell, que declarou ser erro grave tornar as clausulas irreconheciveis, nem para o Sr. Barnes, para quem o projeto era
uma mudanga radical das decisoes da Comissao. Os Srs. Fon
taine e Vandervelde opinaram, tambem, que tais alteragoes
nao seriam aceitas pelas delegagoes da Belgica e da Franga.
Temendo que nao se obstivesse na sessao plenaria, a unanimidade desejada, ficando, assim, em perigo a Carta do Traba
lho, o Sr. Barnes obteve que o Sr. Vandervelde preparasse
um novo projeto, baseado, tanto quanto possivel, no do Sr.
Balfour. Foi entao que Sir Robert Borden tomou uma parte
importante nas negociagoes, tendo tido muitas entrevistas
com o Sr. Balfour, os Primeiros Ministros dos outros Domi
nios, o Sr. Barnes, e o Sr. Robinson, alem do Sr. Clemenceau
e do Presidente Wilson. Tendo o Sr. Vandervelde feito grandes progressos, sugeriu o Sr. Balfour que Sir Robert Borden
incorporasse no novo projeto o acordo obtido, tarefa que empreendeu apos diversas consultas. Numa reuniao no seu ho
tel, em 27 de abril, obteve dos Srs. Vandervelde, Otichiai e
Robinson a aprovagao do projeto que havia preparado, o qual,
depois de aprovado pela delegagao do Imperio Britanico, em
28 de abril, estava pronto para a sessao plenaria na mesma
tarde. (6).
A parte do Dr. Shotwell foi ainda maior do que quando
teve que tratar do problema das federagoes no projeto de
convengao. Quando se discutia esse ultimo, sua posigao oficial nao ficou clara, ao passo que agora, em relagao a Carta
do Trabalho, fora nomeado membro da Comissao de Redagao.
-Como revela seu diario, fez tudo para salvar o projeto que «
Sr. Gompers tinha tanto a peito. Foram para ele dias cheios
de trabalho, indo de um lado para o outro, conferenciando
com o Coronel House, para quem preparou um novo projeto,
com o Sr. Miller, que estava tambem muito ocupado em redigir a ultima segao do Pacto da Sociedade das Nagoes, com
o Sr. Robinson, que tentava tambem chegar a um compromisso, e com os membros das delegagoes do Japao e dos Domi
nios. “Passei todo o dia ocupado com as clausulas do traba
lho”, anotou em 16 de abril, depois de duas semanas de esforgos intensos. “Estive no meu quarto toda a manha trabalhando nas clausulas do trabalho”, registou em 25 de abril,
(6)

Ibid., p. 216.
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quase no fim das negociagoes. Esforgou-se em vao tentando
eliminar a palavra “somente” do texto do primeiro principio
e procurando achar uma frase que nao chocasse as convic$oes do Sr. Gompers. “Recapitulando tudo agora”, disse,
“parece-me isso preocupagao estranha e quase trivial, mas
tanto dependia do apoio que o Sr. Gompers poderia trazer,
nao so a segao do Tratado referente ao trabalho, mas tarnb6m ao prdprio Tratado, que esse tinha o direito de exigir
que seus colegas fizessem todos os esforgos para manter tan
to quanto possivel o texto adotado quando se achava pre
sente”. (7) O Dr. Shotwell declarou que ainda estava trabalhando nesse sentido quando o Sr. Robinson, por fim, em 27
de abril, sem informa-lo de suas intengoes, conferenciou com
os delegados britanicos, japoneses e belgas e aceitou a for
mula de que “nao se deve considerar o trabalho somente co
mo uma mercadoria ou artigo de comercio”. 0 tipografo es
tava entao esperando o texto, que nessa forma foi aprovado
pela sessao plenaria, no dia seguinte. (8) Quanto ao ponto
oitavo, sua nova redagao visava a contentar os japoneses e,
ao mesmo tempo, remover a ideia abstrata de igualdade de
ostatuto que os Dominios e os operarios americanos impugnavam. Revelou-se mais tarde que toda a redagao proveio
do proprio Presidente Wilson e, como tal, foi aceita pela ses
sao plenaria. 0 Sr. Robinson confessou que, no momento em
que apresentou o novo texto, nao revelou a sua fonte, “por
que era dificil avaliar o seu efeito naquele momento se se ti
vesse sabido que ele (o Presidente Wilson) fora o autor”. (9)
Finalmente, em 28 de abril, numa sessao plenaria, o Sr. Bar
nes propos a adogao das clausulas aprovadas pela Comissao.
Eamentava ter que dizer que nao tivera pleno exito em obter
(7) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, 17 de
abril.
(8) O Sr. Gompers escreveu mais tarde sobre esse assunto: “A
mudanga que mais me preocupou foi a insergao do vocabulo “sdmente” depois de “trabalho” no primeiro principio da Carta do Tra
balho, “que nao se deve considerar o trabalho do homem somente
como uma mercadoria ou artigo de comercio”. Protestei, num telegrama ao Presidente Wilson, contra essa alteragao. As cutras alteTagoes nao me perturbaram tanto. Na verdade, haviam-nos assegurado que, em relagao as colonias britanicas, essas votariam mais
facilmente com os representantes dos Estados Unidos do que com
os da Inglaterra”. Samuel Gompers, Seventy Years of Life and La
bor, II, p. 497.
(9) Paul Perigord, The International Labor Organization, p*
XXVIII.
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um acordo sobre o novo texto, mas Sir Robert Borden fora
mais feliz e apresentaria esse texto que acreditava conter a
espirito das novas resolugoes adotadas pela Comissao do Tra
balho. Sir Robert Borden propds entao o seu texto. O preambulo e as declaragoes finais eram praticamente as do proje
to Balfour; restabeleceram-se os novos pontos primitivos era
paragrafos separados, embora redigidos de maneira um pouco diferente, com excegao do ponto oitavo, que teve nova re
dagao. Sir Robert Borden declarou nao haver grandes alteragoes de fundo, mas um novo arranjo no qual se alterou
um pouco a fraseologia. Era impossivel, declarou, prever todos os acontecimentos e ideais que poderiam surgir no futuro e, por conseguinte, no projeto havia somente uma tentativa de enunciagao dos principios que, observados e postos em
execugao, melhorariam consideravelmente as condigdes de tra
balho em todo o mundo. Sir Robert Borden explicou tambem
que os pontos emendados nao se apresentavam como contendo suas prdprias expressoes e ideias, mas provinham de dife
rentes delegagoes da Conferencia. Tinha o prazer de declarar
que estava apoiado pelo Sr. Vandervelde, cuja eloqtiente e inspirado discurso na sessao plenaria anterior ainda permanecia na memoria de todos. (10)110 Sr. Vandervelde disse que
uma simples comparagao dos dois textos mostrava nao haver
diferengas essenciais entre eles. 0 texto proposto pela Comis
sao era mais preciso, e o preferia, mas, a fim de obter-se unanimidade, uma nova redagao havia sido necessaria;
Entretanto, durante a troca de opinioes que precedera essa reuniao, convencemo-nos que, a fim de
obter unanimidade entre os representantes de trinta
e duas nagoes situadas em todos os cantos do globo,
algumas alteragoes eram indispensaveis.
Alteramos, portanto, ligeiramente o texto e dou
minha completa adesao ao texto final proposto por
Sir Robert Borden. Fago-o com tanto maior prazer
quanto, no que se refere as questoes nas quais os
operarios europeus estao mais diretamente interessados, isto e, a liberdade sindical, o salario minimo
e o dia de oito horas, os dois textos sao identicos. (n)
(10) The Proceedings at the Plenary Peace Conference, April
28, Official Bulletin, p. 304.
,
(11) The Proceedings at the Preliminary Peace Conference,,
April 28, Official Bulletin, p. 307.
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Aprovados pela sessao plenaria, os principios de trabaeram os seguintes:
As Altas Partes Contratantes, reconhecendo que
o bem estar fisico moral e intelectual dos operarios
6 de suprema importancia internacional, estabeleceram, a fim de atingir esse elevado objetivo, o organismo permanente previsto na Segao I e filiado a So
ciedade das Nagoes.
Elas reconhecem que diferengas de clima, habitos e costumes, de oportunidade economica e tradigao industrial tornam dificil atingir imediatamente
absoluta uniformidade nas condigoes de trabalho.
Mas, persuadidas, como estao, de que nao se deve con
siderar o trabalho somente como um artigo de co
mercio, acreditam que ha metodos e principios, para
regulamentar as condigoes de trabalho, que todas as
comunidades industrials deverao esforgar-se por aplicar, tanto quanto suas condigoes o permitirem.
Entre esses metodos e principios os seguintes
parecem as Altas Partes Contratantes de importan
cia especial e urgente:
Primeiro — O principio basico acima enunciado
de que nao se deve considerar o trabalho somente
como uma mercadoria ou artigo de comercio.
Segundo — 0 direito de associagao para todos
os fins legais, tanto com relagao aos operarios, quan
to aos empregadores.

.

Terceiro — 0 pagamento aos operarios de um
salario adequado que lhes assegure um padrao de
vida razoavel, de acordo com a sua epoca e o seu
pais.
Quarto — A adogao do dia de oito horas, ou da
semana de quarenta e oito horas, como padrao a vizar-se onde isso ainda nao se tenha realizado.
Quinto — A adogao de um descanso semanal
de vinte e quatro horas no minimo, com preferencia
aos domingos, sempre que possivel.
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Sexto — A supressao do trabalho infantil e a
ixnposigao de tais limitagoes ao de menores, que permita a estes a continuagao de sua educagao e assegurar o seu desenvolvimento fisico.
Setimo — O principio de que homens e mulheres devem receber salario igual por trabalho de igual
valor.
Oitavo — O padrao estabelecido por lei, em ca
da pais, relativamente as comissoes de trabalho, devera tomar em consideragao o tratamento economi co equitativo de todos os operarios nele legalmente
residentes.
Nono — Cada Estado devera organizar um servigo de inspegao, no qual mulheres tomarao parte,
a fim de assegurar a execugao de*leis e regulamentos para a protegao de operarios.
Sem pretender que esses metodos e principios
sejam completes ou definitivos, as Altas Partes Con
tratantes parece que sao bem adequados para orientar a Sociedade das Nagoes e que, se adotados pelas comunidades industriais que sao membros da So
ciedade, e garantidos na pratica por um corpo apropriado de inspetores, eles trarao beneficios duradouros aos operarios do mundo. (12)
As clausulas do trabalho foram apresentadas a sessao
plenaria e votadas depois que esta tratou do relatorio da Co
missao da Sociedade das Nagoes, assunto a que a Conferencia
da Paz e o publico em geral davam maior importancia. 0 Barao Makino, delegado japones, fez apelo em favor da igualdade de tratamento das ragas, mas nao se opos ao pacto, pois
compreendeu que o momento nao era propicio. 0 Sr. Hymans,
delegado belga, exprimiu seu desapontamento por nao se ter
escolhido Bruxelas para sede da Sociedade das Nagoes, era
vez de Genebra. 0 Sr. Leon Bourgeois, delegado frances, pediu maiores garantias para a Franga. 0 delegado do Panama,
disse uma testemunha, falou em frances sobre direito inter(12i) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, 28 de
abril.
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nacional e o delegado de Honduras o fez em espanhol sobre st
doutrina de Monroe. Parece que a paciencia dos chefes da
Conferencia foi posta & prova e Lloyd George levantou-se disposto a nao ouvir por mais tempo. 0 Presidente Wilson, por"
assim dizer, nao falou e descreveu-se a sessao como um desapontamento em materia de oratoria. A reacao aos dis
cursos dos delegados latino-americanos mostra como se tratam pequenas potencias, mesmo quando praticamente s6 tern
uma ocasiao para dizer algumas palavras. Na sessao plenaria
anterior, as delegagoes da America Latina tinham feito reservs ao artigo XXXVII, o que nao era fora de propdsito porque,,
segundo esse artigo, qualquer emenda ou projeto de conven
gao teria efeito quando ratificado pelos Estados cujos repre
sentantes compusessem o Conselho Executivo da Sociedade
das Nagoes e por tres quartos dos Estados cujos representan
tes constituissem os delegados da Sociedade. Mesmo assim, seus
discursos foram tambem ouvidos com impaciencia. Os repre
sentantes dos Dominios, entretanto, — atras deles sempre esteve a Home Fleet — puderam falar sem objegoes, desde a personalidade dominante de Sir Robert Borden ao Sr. Hughes, da
Australia, que “costumava colocar sua corneta acustica eletrica sobre a mesa, quando nao queria ouvir objegoes ao seu
ponto de vista”. (18)
Incorporou-se o texto da Convengao e o das Clausulas de
Trabalho, depois de revisto pela comissao de redagao, ao Tra
tado de Versalhes, constituindo a Parte XIII ,artigos 387
427). Foi tambem incluido nos outros tratados de paz, exceto o com a Turquia: Tratado de Saint Germain, com a Austria,
10 de setembro de 1919; Tratado de Neuilly, com a Bulgaria,
27 de novembro de 1919; Tratado de Trianon, com a Hungria,
4 de junho de 1920. Apresentou-se o texto completo do trata
do a Conferencia da Paz em 6 de maio, e no dia seguinte a de
legagao alema. Enquanto a Comissao do Trabalho tomava em
consideragao a resposta a Alemanha, o Dr. Shotwell levantou
a questao se os fundos de seguro social dos territories transferidos da Alemanha seriam aplicados aos fins originais, pon
to aceito para ser incluido no Tratado de Paz. As negociagoes
com os representantes alemaes, relativamente a segao do tra
balho do tratado haviam sido feitas por carta, e as objegoes
alemas nao foram aceitas. A admissao da Alemanha, logo de013)

Ibid., p. 11.
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pois, a Organizagao Internacional do Trabalho, prova que ha
via o desejo, por parte dos chefes operarios aliados, de ter a
colaboragao daquele pais, logo que fosse possivel. E’ interessante notar que as propostas alemas previam a convocagao
de uma conferencia do trabalho cada cinco anos e a manutengao da Repartigao Internacional do Trabalho de Basileia, de
preferencia k criagao de outra. Elas pleiteavam o reconhecimento inequivoco das pretengoes das trade-unions e pediam
que se dessem grandes poderes a propria organizagao. Davam
grande relevo a Conferencia Internacional de Leeds, de 1916,
e a de Berna, de 1919. A esse respeito, a politica externa da
Alemanha sobre o trabalho era a seguinte:
O Governo alemao decidiu, nas propostas das
condigoes de paz, relativas aos direitos dos operarios,
k sua protegao e ao seguro social, basear-se definitivamente nas resolugoes das Conferencias de Leeds e
de Berna. A realizagao desses fins, significando certamente alteragoes revolucionarias para muitas na
goes presentes as conferencias, torna necessaria a
existencia de um continuo controle internacional. As
propostas do Governo pleiteam, portanto, a inspegao
do trabalho em cooperagao com as organizagoes ope
rarias e o estabelecimento de cortes internacionais
para a manutengao e a execugao da legislagao so
cial. (14)

(14) Ewald Kuttig, The Central Powers and Labor Proposals,
The Origins, I, p. 230. Quanto a parte desempenhada pelas Poten
cias Centrais, ver tambem Francis G. Wilson, Labor in the League
System, p. 50; H.W.V. Temperley, A History of the Peace Confe
rence of Paris, H, p. 334; IV, p. 411.

CAPITULO OITAVO
APRECIACAO FINAL
Desta exposigao historica — o autor tentou condensa-la
tanto quanto possivel — sobreleva a parte dos Estados Uni
dos na criagao da Organizagao Internacional do Trabalho. Deve-se reconhecer, desde o comego, que a Comissao do Traba
lho pode executar sua tarefa com exito por duas razoes.
A primeira foi o grupo de homens que a compds, na maioria
yeteranos nos problemas do trabalho, com profundo conhecimento dos problemas nacionais e intemacionais suscitados
por eles. A segunda foi que se coordenou um piano perante a
Comissao, piano no qual os britanicos nao se recusaram a fa
zer concessoes, mas, pelo contrario, mostraram verdadeira
compreensao dos pontos de vista alheios: como se verificou,
o projeto britanico era notavel no sentido de que deixava inteira liberdade aos parlamentos nacionais para rejeitar convengoes, mas dava as Conferencias do Trabalho tais caracteristicas de agao parlamentar que os operarios que sonhavam
com um super-estado foram atraidos para o projeto. (*) O
homem que se opos a alguns dos pontos fundamentais do pro
jeto, o Sr. Gompers, disse mais tarde que os ingleses viram
as dificuldades norte-americanas mais claramente do que outros grupos, e ajudaram na elaboragao de propostas com as
quais a delegagao americana poderia concordar. (12) A Orga
nizagao Internacional do Trabalho, como declarou o Sr. Bar
nes na Sessao Plenaria de 11 de abril, foi o produto de yarias
cabegas. Deve-se muito aos ingleses pelo modo com que iniciaram e levaram a cabo o piano junto das outras delegagoes.
(1) H. W. V. Temperley, A History of the Peace Conference of
Paris, IT, p. 36.
(2) Samuel Gompers, Seventy Tears, n, p. 492.
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Mas 6 exagero pretender, como quis o Sr. Ayusawa, que a
unica contribuigao importante era a deles. (3)
E’ materia de conjectura imaginar como se teria criado
a Organizagao Internacional do Trabalho, caso os Estados
Unidos estivessem ausentes. Nao e nosso proposito, entretan
to, tratar dessa perspectiva, pois isso nos levaria demasiadolonge, mas averiguar a parte desempenhada pelos americanos
na Comissao. Ao estuda-la, devemos tomar em consideracao
o valor das personalidades em questao e, segundo, os princi
pios pelos quais se bateram. Entre as personalidades, a influencia do Presidente Wilson nao foi pequena, nao somente pe
la simpatia que lhe inspiraram as classes operarias, mas tam
bem pelo apoio constante que deu ao Sr. Gompers e a outros
membros da delegagao americana. No seu segundo projeto do
Pacto da Sociedade das Nagoes, que foi o primeiro apresentado em Paris, em 10 de Janeiro de 1919, o Presidente Wil
son pedia aos signatarios “estabelecer e manter horas justas
e condigoes humanas de trabalho para todos aqueles que es
tivessem, sob sua jurisdigao, empenhados em trabalho ma
nual”. (4) Tendo o Coronel House pedido a opiniao de David
Hunter Miller sobre esse projeto, foi resposta que o paragrafo, por si s6, “seria um grande desapontamento para o opera
riado”, um pouco mais do que “a expressao de um desejo”. (5>
0 Presidente, entretanto, nao alterou o terceiro projeto do
Pacto (Segundo Projeto de Paris, 20 de janeiro de 1919). (6)
No intervalo, o Sr. Phelan e o Dr. Shotwell apresentaram ao
Sr. Miller os pontos de vista dos operarios. O Sr. Gompers,
que se achava entao em Paris com outros colegas america
nos, depois de uma serie de conferencias em Londres, teve
uma longa entrevista com o Presidente. “Pode afirmar-se com
seguranga”, foi consignado, “que o Presidente da American
Federation of Labor, recem chegado de suas conferencias com
britanieos e franceses, pos a causa dos trabalhadores nas maos
do Presidente Wilson. Sem duvida houve outras influencias e
o Presidente Wilson, um ou dois dias mais tarde, deu todo o
(3) Iwao F. Ayusawa, International Labor Legislation, p. 109
“Q genio politico anglo-saxao criou a grande carta do parlamentarismo, ha sete seculos, e de novo sao os britanieos que deram ao
mundo este meio poderoso de desenvolver a cooperagao interna
tional”.
(4) David Hunter Miller, The Drafting of the Covenant, II,
p. 90.
(5) Ibid., II, p. 293.
(6) Robert Lansing, The Peace Negociations, pp. 293 e 312.
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seu apoio a nomeagao de uma Comissao sobre a Legislagao
Internacional do Trabalho na Conferencia de Paris”. (7) Embora falando pouco em publico sobre a segao do Tratado referente ao trabalho, o Presidente Wilson chamou “admiravel
documento” o projeto de convengao; relativamente a Carta
do Trabalho, o ponto de vista americano sempre teve seu
decidido apoio. O fato de que o Presidente estava ocupado
com outras questoes maiores da Conferencia, e esteve pouco
com seus colegas nas questoes do trabalho, nao significava
falta de interesse por tudo que se debateu e votou. E quando
o Tratado de Paz viesse ao Senado para ratificagao, nao faltaria com a defesa da Parte XIII.
Quanto ao Sr. Gompers, confessou mais tarde que todas:
as pessoas com as quais estivera em contacto, em varias camadas da vida, tinham como certa sua nomeagao para a Con
ferencia da Paz, mas a sua situagao tornou-se tanto mais embaragosa, em Paris, quanto o Presidente parecia alheio a is
so. (8) Essa posigao, entretanto, esclareceu-se com a sua nomagao. Como Presidente da Comissao, acentuou que representava o Governo americano, mas tambem as classes trabalhadoras de seu pais, e que “assim julgasse incompativel com a
dignidade ou os interesses' dos operarios dos Estados Unidos
aceitar doutrinas que, como delegado do seu governo, deveria
aceitar, nao hesitaria em apoiar os interesses dos trabalhadores”. (9) A posigao era tanto mais delicada quanto a sua
filosofia de trabalho contrastava muito com o que ia ser estabelecido em Paris. “0 Velho Mundo”, escreveu mais tarde,
“estava habituado a tratar dos problemas do trabalho por
meios parlamentares, sendo natural que seus representantes
pensassem em resolver esses problemas somente pelo intermedio de legislagao internacional. files tinham em mente a
criagao de um super-Estado que estabelecesse padroes para
os operarios em toda a parte”. (10) Recapitulando a agao da
(7)
p. 21.
(8)
(9)
p. 143.
(10)
489.

William L. Tayler, Federal' States and the Labor Treaties,
Samuel Gompers, Seventy Years of Life and Labor, II, p. 477.
Minutes of Proceedings N. 19, March 11, Official Bulletin,
Samuel Gompers, Seventy Years of Life and Labor, II, p.
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delegagao americana na Comissao do Trabalho, nao devemos
esquecer que sua concepgao dos problemas' operarios era diferente da predominante na Europa. Como o Professor McCune Lindsay acentuou, as dificuldades oriundas dessa situagao “deviam-se sobretudo a divergencia de atitude em rela
gao a legislagao do trabalho por parte dos americanos, dominados pela teoria da agao voluntaria, em contraste com os
delegados europeus, que aceitavam uma teoria positiva de le
gislagao do trabalho, como unico meio efetivo de obter os re
sultados desejados” (n)
As convicgoes do Sr. Gompers eram fortes e nao diminuiram quando ficou claro que a maioria da Comissao nao aceitaria uma organizagao nas linhas de um super-Estado. Encontrou falta de espirito construtivo na Comissao, (11
12)13sobre
tudo por parte dos socialistas, quando a verdade e que o representante mais autorizado do socialismo, o Sr. Vandervel
de, s6 foi superado pelo Sr. Barnes na criagao da Organiza
gao em bases tao proximas quanto possivel da realidade. A po
sigao do Sr. Gompers era mais dificil, pois desejava deixar a
Comissao, mas sentia-se obrigado a continuar porque a sua
retirada “teria como resultado prejudicar as intengoes do Pre
sidente Wilson”. (1S) Esses foram os momentos mais dificeis
de sua existencia, confessou. Lutando dia apos dia, a fim de
criar um documento tendo algo de construtivo, o Sr. Gompers
disse que foi uma “experiencia que nao desejava fazer de no
vo, embora isso nao significasse que nao o faria se o bem estar da humanidade o exigisse”. (14) Foi, entretanto, o prdprio Sr. Gompers que preparou uma solugao, nao aprovada
pela Convengao da American Federation of Labor em Filadelfia, em novembro de 1914, sugerindo que “o operariado se esforce pela criagao de alguma organizagao internacional que
trate de maneira construtiva e continua de problemas inter
national, diminuindo, assim, as probabilidades de guer
(11) Samuel McCune Lindsay, The problem of American Coope
ration, The Origins, p. 339.
(12) “E’ justo responsabilizar esses representantes dos partidos
politicos pela obstrugao do trabalho construtivo e pareciam incapazes de tratar de relacoes definidas entre homens e nagoes. Ajudaram
constantemente aqueles que tentavam enfraquecer as disposigoes so
bre o trabalho a se incluirem no Tratado”. Samuel Gompers, The
Labor Clauses of the Treaty, em House and Seymour, What Really
Happened in Paris, p. 320.
(13) Samuel Gompers, Seventy Tears of Life Labor, II, p. 492,
(14) Samuel Gompers, The Labor Clauses of the Treaty, em
House and Seymour, What Really Happened in Paris, p. 323.
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ra”. (16)17 Dando o seu apoio ao Sr. Robinson em relagao ao
problema das federagoes e ao estatuto dos Dominios, era claro que o Sr. Gompers nao estava em terreno seguro. Mas quando se tratou das Clausulas do Trabalho, achava-se a vontade, pela grande importancia que sempre atribuiu as mesmas.
Evidentemente, quando o Sr. Gompers declarou que os operarios americanos fizeram incluir no Tratado “o coragao e a al
ma da sua segao do trabalho”, (16) referia-se aos Principios
de Trabalho e nao ao Projeto de Convengao. E se decidiu-se,
por fim, a dar seu apoio a todo o projeto, inclusive ao Proje
to de Convengao, foi sdmente apos uma noite em claro du
rante a qual muito lutou consigo mesmo. Ate o ultimo momento, segundo suas proprias palavras na ultima sessao da
Comissao do Trabalho, ele esteve em duvida se nao seria seu
dever lutar contra a Convengao. Veremos no proximo capitulo
como se bateu por ela. “O Sr. Gompers”, escreveu o Dr. Shotwell, “nunca foi maior como chefe do operariado americano
do que quando apoiou a criagao daquele organismo”. (1T) Ninguem descreve melhor do que o Sr. Phelan o dilema que o Sr.
Gompers enfrentou em Paris. “E’ dificil evitar a conclusao”,
escreveu, “que o seu coragao nunca esteve inteiramente no
seu trabalho... Se ele considerava o seu papel simplesmente
como o de Presidente, demonstrou ser um Presidente realmente admiravel. Mas mais de uma vez frisou a independence
com que agia com relagao as instrugoes do governo: mais de
uma vez afirmou que falava e procedia como representante
do movimento operario americano”. Referindo-se a decisao do
Sr. Gompers, de chefiar uma campanha nos Estados Unidos
a favor da Convengao, concluio o Sr. Phelan:
Deve dizer-se, para credito do Sr. Gompers, que
sua decisao foi brava e generosa. Era um homem de
idade. Poderia ter considerado encerrada a sua tarefa e teria realizado muito. Tinha no movimento
operario americano uma posigao enj que era olhado
com um respeito que se diria quase religioso. Nao
. era decisao facil a de empreender a chefia de uma
(il5) Samuel Gompers, Seventy Years of Life and Labor, II,
p. 390.
(16) Samuel Gompers, The Labor Clauses of the Treaty, in
House and Seymour, What Really Happened in Paris, p. 324.
(17) James T. Shotwell, “The International Labor Organiza
tion as an Alternative to Violent Revolution”, The Annals, marco
de 1933, p. 25.
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campanha, que pareceria a muitos contradizer todos
os seus ensinamentos anteriores, e que daria certamente aos seus inimigos muitas possibilidades de
ataque. Embora os membros da Comissao tivessem
sentido profundamente a gravidade de sua declara§ao, e duvidoso que tivessem compreendido quanto
essa decisao significava para ele, ou quao real era a
oposicao que ele teria que enfrentar. (18)
Se o Sr. Gompers era conservador na filosofia do traba
lho, o Sr. Robinson o era muito mais como empregador. Individualista inflexivel nas suas proprias palavras, adversario
de todas as formas de paternalismo, a sua experiencia em mui
tos ramos da industria levou-o a uma posicao defensiva na
Comissao do Trabalho, onde tantos socialistas predominavam.
Para ele, os delegados dos outros paises eram em geral partidarios de novas doutrinas sociais, politicas e economicas que,
do seu ponto de vista, “eram academicas e sem probabilidades de exito nas condicoes econdmicas existentes no mundo. (19) O Sr. Robinson descreve no prefacio do livro do Sr.
Perigord — a unica referenda que o autor encontrou sobre
sua acao em Paris — como teve de opor-se a criagao de “uma
super-legislatura com todas as possibilidades de controle por
pessoas cuja filosofia social, economica e politica era tao diferente da nossa”. (20) Mesmo alguns americanos em Paris
foram de parecer que a sua posigao era propositadamente obstrutiva. Trabalhava, entretanto, para evitar a criagao de uma
super-legislatura. Ninguem duvida da sinceridade do Sr. Ro
binson. Suas intervencoes na Comissao foram diretas. E’, contudo, dificil reconciliar sua atitude nesse assunto e a posigao
que tomou na questao das sancoes, tao sensivel ao sentimento nacional, pois nao se opos as mesmas, advogando apenas a
transferencia para a Sociedade das Nacoes. Quando tudo estava terminado, o Sr. Robinson louvou a Organiza§ao como
“um dos elementos que ajudaram o reajustamento”, pois
continha possibilidades decididamente favoraveis. (21).
0 Professor Shotwell foi o terceiro elemento na delegacao, e embora apenas assessor, devem-se a ele, mais do que
(18) Edward J. Phelan, The Commission on International La
bor Legislation, The Origins, I, p. 198.
(19) Paul Perigord, The International Labor Organization, Pre
facio por Henry M. Robinson, p. XXII.
(20) Ibid., p. XXVI.
(21) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, p. 11.
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&os dois outros, os resultados alcangados. Foi o Dr. Shotwell
quern convenceu o Coronel House que se deveria solucionar o
impasse no Projeto de Convengao e que trabalhou para o
compromisso realizado, obtendo para isso a aprovagao dos ingleses; mais tarde, quando os Principios de Trabalho estavam
sendo atacados, foi ele que, entre o relatorio da Comissao e a
Sessao Plenaria, lutou com exito para que se modificassem
os Principios o menos possivel. Representou aquilo que faltaya na delegagao americana, isto e, o espirito de compromis
so. Entretanto, as condigoes nas quais trabalhou, nao eram
favoraveis. Em primeiro lugar, a criagao do Inquiry, “essa
experiencia estranha na mobilizagao das ciencias politicas e
economicas para auxiliar a formagao da nova estrutura do
mundo”, como o Professor a descreveu, (22) nao era muita
grata ao Departamento de Estado, que objetava ao “desenvolvimento de qualquer coisa que se assemelhasse a uma organizagao rival, composta de amadores em diplomacia, que
escapassem a qualquer responsabilidade continua pelos seus
atos depois que a Conferencia terminasse”. (23) “Nem ele (o
Coronel House) nem o Presidente Wilson”, escreveu o Dr.
Shotwell, “poderiam ter ideia, quando convocaram um pequeno grupo de meia duzia de estudiosos para preparar as condi
goes de paz, que atingiria as proporgoes de um pequeno De
partamento de Estado”. (24) Por outro lado, o Dr. Shotwell
encontrou-se numa posigao irregular, e por vezes, embaragosa. Suas instrugoes eram inteiramente informais e nao tinha
nenhuma autorizagao escrita do Coronel House, e ainda me
nos do Sr. Lansing ou do Presidente, para empreender a tarefa. (25) Alem disso, nao se tomou nenhuma providencia,
naquele momento, a fim de por o Sr. Gompers em contacto
com o pessoal tecnieo da delegagao americana, hospedada no
Crilion, e o Sr. Gompers, que estava no Grand Hotel, continuou, naturalmente, a apoiar-se nos companheiros da Ameri
can Federation of Labor como assessores. (26)
(22) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, p. 11.
(2<3) Ibid., p. 12 Entretanto, o Secretario de Estado americano
reefeiriu-se mais tarde a “esse excelente corpo de estudantes e tecnicos, cujo trabalho foi dos melhores” e explicou como os pianos da
Organizagao, o esbogo do trabalho e as despesas da Comissao lhe
foram submetidas e por ele aprovadas. Robert Lansing, The Paris
jPeace Conference, p. 18.
(24) Jameis T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, p. 18.
,
(25) Ibid., 9 de margo.
,
(26) Ibid., 29 de janeiro.
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Tais sendo as condigoes existentes, e de admirar que o
Sr. Shotwell tenha podido encontrar uma saida para o impas
se em relagao ao Projeto de Convengao e a Carta do Traba
lho. O Professor da Universidade de Columbia teve a vantagem de compreender, desde o comego, a significagao e o alcance do projeto ingles, “proposta revolucionaria”, como o
chamou, e verificar que sobre as suas bases se poderia construir uma organizagao mundial para o trabalho. 0 Professor
Samuel McCune Lindsay prestou-lhe um belo tributo quando^
escreveu que a Comissao e os delegados americanos eram afortunados “por terem os servigos de um historiador social, conhecedor tanto do ponto de vista americano como do europeu e capaz de agir, assim, como neutro”. “Duvido que qual
quer tecnico”, continuou o Professor Lindsay, “por competente que fosse como economista ou internacionalista, sem o
senso social e a perspectiva do historiador, pudesse ter obtido a aceitagao da formula que aplainou as divergences que
ameagaram fazer naufragar a Comissao.” (27) O louvor e
tanto mais merecido quanto na bibliografia consultada nao
encontramos nenhuma expressao de aprego por parte de seus
dois colegas americanos na Comissao. Pelo contrario, o Sr.
Robinson declarou em 1926 que, desde a morte do Sr. Gom
pers, ele era o unico americano que poderia descrever as origens da conferencia do trabalho em Paris. (28) O Sr. Furuseth, por outro lado, com quem o Sr. Shotwell tivera uma
associagao agradavel em Paris, como revela o Diario, refere-se a este em termos pouco amaveis. (29) E’ impossivel
estudar a criagao da Organizagao Internacional do Trabalho,.
em Paris, sem dar grande valor a contribuigao do Dr. Shotwell para o entendimento finalmente realizado.
Ate agora tratamos da agao dos representantes america
nos. Mas quanto aos principios que defenderam? Devemos
distinguir entre o Projeto de Convengao e a Carta do Traba
lho. Relativamente ao primeiro, os americanos o combateram,
mas nao se pode dizer que a sua agao, como se declarou, foi
(27) Samuel McCune Lindsay, The Problem of American
Cooperation, The Origins, I, p. 339.
(28) Paul Perigord, The International Labor Organization, Prefacio por Henry M. Robinson, p. IX.
(29) “Um Professor — nao sei e nao me lembro de seu nome
— um professor de historia, alias, havia-se imiscuido nessa questao e transtomou todo o nosso piano e a discussao teve que recomegar. “Andrew Furuseth, Report on the Proceedings of the 39th
Annual Convention of the American Federation of Labor, p. 397.
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“de algum modo futil”. (30) Opondo-se ao Projeto de Con
vengao em relagao as federagoes, tiveram a iniciativa da re
comendagao, o que ampliou muito o alcance pratico da Orga
nizagao. Como o consultor juridico da Organizagao Internacional do Trabalho, o Sr. Wilfred Jenks, declarou ao autor, a
recomendagao tern grande valor, pois pode ser mais especifica e ao mesmo tempo e particularmente util em preparar o
terreno da legislagao internacional. Uma recomendagao posta em execugao por dois paises e muito mais importante do
que uma convengao que nao se pratica. Em relagao aos dois
outros pontos nos quais os americanos discordaram, — o voto
dos delegados nao governamentais e a representagao dos Dominios britanicos — convem esclarecer que suas previsoes nao
foram confirmadas pelos acontecimentos. Por um lado, nao*
houve a combinagao entre governos e empregadores para derrotar os operarios, como se reeeou, e na verdade os governor
tomaram mais o partido destes do que daqueles. Alem disso, nas comissoes, a igualdade de representagao prevaleceu
desde a Conferencia de Washington, onde o sistema 2:1:1:
nao foi de nenhum modo prejudicial as classes trabalhadoras. Como declarou o Sr. Butler, houve na Conferencia de
Washington muito mais votos divergentes, entre os governos,
do que se esperou. Houve mesmo exemplos de dois delegados
governamentais do mesmo pais votarem de modo diverso.
Alem disso, houve alguns exemplos em que o grupo opera
rio teve a maioria com o apoio do duplo voto governamental,
quando teria provavelmente perdido se esse voto tivesse sido
singular. (31) E' materia de conjetura quais teriam sido as
conseqiiencias se o sistema 1:1:1 houvesse prevalecido. Segundo uma alta autoridade, o Sr. Carter Goodrich, Presiden
te do Conselho de Administragao, os resultados nao teriam
sido diferentes.
Quanto a representagao dos Dominios, era uma questao
que seria impugnada quando a Parte XIII do Tratado de Paz
fosse discutida no Senado. Os fatos nao corresponderam, en(30) Francis G. Wilson, Labor in the League System, p. 53.
(31) Harold B. Butler, The Washington Conference, 1919, em
E. John Solano, Labour as an International Problem, p. 210 .Segundo um exame das votagoes ate 1932, a maioria de cada um dos tres
grupos da Conferencia estava no mesmo lado em mais de um tergo
dos votos, e as maiorias do grupo governamental coincidiram com
a dos operarios 88 vezes em 203 votagoes durante a historia da Con
ferencia, e somente 33 vezes com o grupo dos empregadores. Amy
Hewis, “The Conference at Work”, em The Annals, margo de 1933;.
p. 90.
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tretanto, a expectativa americana. Em primeiro lugar, era:
dificil aceitar a opiniao do Sr. Robinson, quando propos colocar os estados norte-americanos em pe de igualdade com os
Dominios, relativamente aos seus representantes na Organi
zagao, pois o Domlnio tern uma personalidade internacional
que os Estados de uma federagao nao possuem. O Sr. Gompers
— que apoiou o Sr. Robinson nesse assunto — declarou mais
tarde que nao estava muito perturbado pela questao, pois,
^‘haviam-nos assegurado que, em relagao as colonias britanicas, estas votariam mais facilmente com os representantes
dos Estados Unidos do que com os da Inglaterra”. (32) Em
virtude de certos interesses comuns e de outros fatores — a
Segunda Guerra Mundial o prova — os Dominios estao, a
certos respeitos, mais proximos dos Estados Unidos' do que
da Gra-Bretanha. Mostra a experiencia de Genebra que os
Dominios discordavam freqiientemente da Inglaterra, afirmando sua personalidade internacional de maneira nao duvidosa. A esse respeito, a Conferencia de Washington (1919)
preparou o caminho, pois que delegados de “nao menos de
quinze paises diferentes e — mais surpreendente ainda, talvez, para aqueles que supoem que as clasulas do Pacto dando
representagao separada aos Dominios britanicos foram imaginadas pelo Governo ingles — encontramos delegados da
Africa do Sul, do Canada e da India votando contra delegados
da Gra-Brtanha. (33) Como fez notar mais de uma vez o
Presidente Wilson, teria sido impossivel aos Estados Unidos
negar ao Canada personalidade internacional. Num telegrama em que se sente a mao do Dr. Shotwell, enderegado ao Sr.
Gompers, quando este estava presidindo a Convengao da Ame
rican Federation of Labor em Atlantic City, em junho de 1919,
o Presidente declarou:
0 que parece, a primeira vista, uma representa
gao indevida do Imperio Britanico, esta destinado a
resultar em beneficio dos Estados Unidos, porque,
em questoes relativas ao trabalho internacional, os
Dominios se alinharao com os Estados Unidos em
vez da mae-patria. Nao ha, atualmente, perante a
Conferencia, questao sobre a qual o Canada, por
exemplo, nao vote de acordo com estabelecidos prin(32) S'amuel Gompers, Seventy Years of Life and Labor, II,
p. 497.
(33) David Hunter Miller, International Relations of Labor,
p. 41.
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cipios americanos. Os problemas de imigragao e as
condigoes' do trabalho nos Dominios assemelham-se
mais as dos Estados Unidos do que a quaisquer outras do mundo. (34)

Ainda sobre o Projeto de Convengao, deve notar-se que
a questao das federates, levantada pela delegagao america
na, esta ate hoje sem solugao. Sem duvida,,tanto o Sr. Gom
pers como o Sr. Robinson assumiram uma atitude exagerada,
desconfiados como estavam da influencia socialista na Comis
sao do Trabalho. Nao foram eles, entretanto, que criaram o
problema; este existia e ainda existe. A prova de que eles
^exageram a questao relativamente a Constituigao americana
esta no fato que, ja em 1919, houve duvida nos Estados Uni
dos sobre suas opinioes. (35) Mais tarde, outros interpretes
defenderam os poderes do governo federal em relagao as convengoes de trabalho: “E* opiniao do autor”, escreveu um des
ses interpretes, “que os delegados americanos apresentaram,
como objegoes constitucionais a nossa participagao, uma doutrina de direitos dos Estados que esta virtualmente posta de
lado desde a Guerra Civil”. (36) A centralizagao crescente
da legislagao social, no “New Deal”, parece nao deixar duvidas acerca da questao dos poderes do governo federal em celebrar tratados. “No que respeita a cooperagao nas convengoes internacionais do trabalho”, declarou-se recentemente,
“os Estados Unidos podem ser considerados antes um Estado
unitario do que uma federagao: os problemas que pareciam
(34) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, 21 de
maio.
(35) Ver Thomas I. Parkinson, “Constitutionality of Treaty
Provisions Affecting Labor”, em The American Labor Legislation
Review, March, 1919, p. 21; e J. P. Chamberlain, “The Power of the
United States under the Constitution to enter into the Labor Trea
ties”, em The American Labor Legislation Review, September, 1919,
p. 331.
(36) Francis G. Wilson, “Labor Relations of Federal Govern
ment”, em The Southwestern Political and Social Quarterly, June
1929 — March 1930, p. 190. Ver tambem John B. Andrews, “Peace
Treiaty Impetus to World-wide Uniformity of Law”, em American
Labor Legislation Review, September 1919, p. 344: “Acredito que po^demos concorrer muito para a cooperagao com outros paises em ma
teria de legislagao internacional, se o desejarmos”.
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tao grandes em 1920 quase que desapareceram”. (3T)
do que isso, o paragrafo 9 do Artigo XIX do Projeto de
vengao (Artigo 405 do Tratado de Paz), que foi incluido
satisfazer o ponto de vista americano, foi considerado
tarde como nao se aplicando aos Estados Unidos:

Mais
Con
para
mais

Sao os Estados Unidos uma “federagao, cujo poder para celebrar convengoes sobre assuntos de tra
balho esta sujeito a limitagoes?” Alguns membros
da delegagao americana em Paris, em 1919, teriam
respondido pela afirmatiya, mas uma resposta negativa estaria mais de acordo com a pratica dos Es
tados Unidos, mais consoante com o desenvolvimento da nossa vida nacional, e mais apropriada a nossa posigao em assuntos mundiais. (37
38)
Isso nao significa, entretanto, que o problema tenha sido
resolvido nos Estados Unidos ou em outras federagoes, como
a Australia e o Canada. A faculdade dada aos Estados Unidos,
para tratar projetos de convengao como recomendagao, preocupou por algum tempo a Repartigao Internacional do Tra
balho, quando um pais como a Suiga decidiu tratar a conven
gao sobre um dia de descanso semanal como da algada dos
cantoes. Na verdade, tanto no Canada como na Australia, a
ratificagao das convengoes de trabalho e assunto controvertido. Na Australia, fazem-se esforgos para a ratificagao pelo
governo federal em virtude da faculdade deste nas relagoes
exteriores. No Canada, o chamado New Deal de 1935, isto e,
a legislagao dos Dominios pondo em efeito tres convengoes in
ternacionais do trabalho, foi considerada ultra vires pelo co
mite judiciario do Privy Council. (39) Segundo uma alta au(37) David Riesman Jr., “The American Constitution and In
ternational Labor Legislation”, separata da International Labor Re
view, August 1941. Segundo outro escritor, “O Governo dos Estados
Unidos, ao celebrar um tratado com um pais estrangeiro, manifesta
implicitamente que tem o poder de assim proceder”. Sobre esse as
sunto ,e sobre a atitude do Sr. Robinson em Paris, ver Abraham C.
Weinfeld, Labor Treaties and Labor Compacts, pp. 46, 59.
(38) Manley O. Hudson, “The Membership of the United Sta
tes n the I.L.O.”, American Journal of International Law, October,
1934, p. 679. Ver tambem Harold W. Stoke, “The Constitution and
the International Labor Conventions”, Michigan Law Review, Fe
bruary, 1932, p. 531.
(39) Ver William L. Tayler, Federal States and Labor Treaties,
p. 157. Ver tambem Rowell-Sirois Report, separata do International
Labour Review, dezembro de 1940.
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toridade no assunto, o artigo sobre federagoes, no projeto
de convengao, nao traz solugao ao problema; embora este esteja longe de resolvido, a tendencia e para reconhecer o po-der das autoridades federais em questoes sociais. (40) Quan
do os Estados Unidos se tomassem mais tarde membros da
Organizagao Internacional do Trabalho, ratificariam, ate o
comego da Segunda Guerra Mundial, somente cinco conven
goes maritimas, que, pela sua natureza, nao suscitariam controversias. Esta claro que correra algum tempo antes que
achem um meio pratico de cumprir seus compromissos. Devemos nao esquecer que as divergences em interesses economicos, industrials e outros, num pais como a Uniao Americana,
sao tao grandes que pesam muito mais do que consideragoes
de ordem juridica. Alem disso, os Estados Unidos deixaram
de aderir a Organizagao Internacional do Trabalho em 1919,
nao por consideragoes de ordem legal, alias ja apresentadas
h Comissao do Trabalho, mas em virtude de razoes de natu
reza polltica.
A participagao americana, no que se refere a Organiza
gao, foi restritiva. Mas nao se pode dizer que tenha sido negativa porque, em vez de impedir, ajudou a criagao de todo o
piano. Quanto as Clausulas do Trabalho, essa participagao ampliou muito o que havia sido proposto pelos chefes operarios
europeus. E’ necessario ter em mente esses dois aspectos do
problema quando se julga a agao americana em Paris — ponto importante que o autor nao encontrou em nenhuma das
obras consultadas. Sem duvida, os chefes operarios europeus
insistiam na inclusao de alguns principios de trabalho no Tra
tado de Paz, mas sem a agao americana esses principios te
riam sido reduzidos a alguns poucos pontos, tais como o dia
de oito horas ou descanso semanal, sem alcaigar a progressi
va e altamente inspirada carta de trabalho que final se votou.
Uma simples comparagao entre as propostas apresentadas
pela delegagao americana e pelas outras delegagoes, e o texto finalmente adotado, o mostra claramente. Noutras palavras,
“a enunciagao dos principios de trabalho, contidos no Trata(40) C. W. Jenks, “The International Labour Organization as
a Subject of Study for International Lawyers”, The Journal of Com
parative Legislation and International Law, February, 1940, p. 37. Tamb&n do mesmo autor, “The Constitutional Capacity of Canada to
give effect to International Labour Conventions”, The Journal of
Comparative Legislation and International Law, November 1934, Fe
bruary 1935.
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do, mostram claramente a influencia americana”. (41) A aga.o>
do Sr. Gompers, a tal respeito, foi decisiva, mesmo depois de
ter deixado Paris, e quando os Principios de Trabalho foram
redigidos quase inteiramente de novo. E’ verdade que desejava mais do que obteve. Mas declarou-se mais tarde satisfeito.
Mesmo a insergao da palavra “somente” nos Principios de Tra
balho, considerada por alguns como depreciativa, foi, na opiniao do Sr. Gompers, resultado de preconceito e falta de raciocinio visto como as clausulas de trabalho deviam ser interpretadas como um todo de que o preambulo fazia parte. A Car
ta de Trabalho, como figura no Tratado, escreveu mais tar
de, nao era a apresentada a Conferencia, nao era exatamente
o que o operariado americano queria. “Se este”, acreseentou,,
“tivesse podido obter, numa conferencia em que 28 nagoes
estavam representadas, tudo que queria, teria realizado uma
tarefa acima de qualquer outra da Conferencia da Paz. Nao
foi possivel”. (42) Por fim, cumpre lembrar que os padroes
do trabalho nos Estados Unidos eram, e ainda sao, elevados,
em relagao aos da Europa, mas tambem ali existem mas condigoes, como, por exemplo, as que prevalecem no sul. Alem
disso, faltavam ao trabalho americano as medidas protetoras
vigentes na Europa. Opondo-se ao Tratado de Paz,^ o Senado
impressionar-se-ia pela perspectiva na qual os padroes ameri
canos teriam que baixar por forga do que fosse convencionado na Organizagao do Trabalho.

(41) David Hunter Miller, International Relations of Labor, p
32.

(42) Samuel Gompers, The Labor Clauses in the Peace Treaty*
em House and Seymour, What Really Happened at Paris, p. 326.

CAPITULO NONO
REJEIQAO INESPERADA
A primeira oposigao, encontrada nos Estados Unidos, pela
Parte XIII do Tratado de Paz, foi durante a Convengao da
American Federation of Labor, realizada em 1919 em Atlan
tic City. 0 Sr. Andrew Furuseth iniciou o debate com um ataque violento. Comegou declarando que havia sido vencido na
luta, mas nao podia silenciar o seu protesto. Elogiando o Pre
sidente Wilson, por quem tinha grande respeito e gratidao,
afirmou nao poder aceitar aquilo que o Presidente dos Estados
Unidos havia adotado sob pressao. Para o Sr. Furuseth, a
constituigao da Sociedade das Nagoes era uma delegagao de
poder e criava uma super-legislatura na qual, relativamente
ao trabalho, calculou ter o Imperio Britanico de vinte e quatro
a vinte e oito representantes, contra quatro dos Estados Uni
dos. 0 tratado de Versalhes nao dispunha sobre denuncia ou
emenda, e uma vez aproyado, seria parte da lei suprema dos
Estados Unidos. Compreendendo que as questoes referentes
ao trabalho eram assunto interno, havia protestado em Paris
junto ao Sr. Robinson, sugerindo que as recomendagoes fossem
voluntarias; mas um professor, de cujo nome nao se recordava,
havia-se imiscuido na questao, baralhou sua proposta, e o
debate comegou de novo. C) 0 que os operarios americanos haviam levado a Conferencia de Paris, — a liberdade de associagao, de reuniao, de palavra, de imprensa, — nao havia side
aceito, segundo o Sr. Furuseth. Ate o principio abolindo a servidao involuntaria fora rejeitado, e o que declarava nao ser o
trabalho mercadoria ou artigo de comercio passou de uma
“negagao absoluta para uma afirmagao igualmente absoluta.”
Os Estados Unidos defendiam a possibilidade de ser, pela protegao ao marinheiro, uma potencia naval igual a qualquer ou-1
(1) [R(ep|ort of the Proceedings of the Thirty-Ninth Annual
Convention of the American Federation of Labor, pp. 400-1.
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tra, mas os interesses industriais britanicos opuseram-se k
proposta apresentada pelos americanos. O Sr. Furuseth continuou:
Nao ha nada que traduza, neste documento, nenhum dos ideais americanos, e, alem disso, as leis
serao feitas por homens de todas essas regioes que
nao podiam sequer compreender o que e a servidao
involuntaria. (2)
E’ dificil conciliar o discurso do Sr. Furuseth em Atlan
tic City e a sua atitude em Paris. Um dos delegados ameri
canos, o Sr. Slosson, considerou o mesmo Sr. Furuseth “uma
curiosidade psicologica”. (3) Era um homem sincero, mas via
tudo atraves do Seamen’s Act. Aparentemente, ele reconciliou-se mais tarde com a Organizagao, pois esteve presente a
Conferencia de Genebra, em 1926. (4)5 E’ provavel que, uma
vez que deixou Paris, convenceu-se de que tudo era um piano
britanico para frustrar os interesses maritimos americanos.
Mas a verdade e que o seu discurso repercutiria no Senado e
seus argumentos seriam ali apresentados repetidas vezes, apesar dos discursos pronunciados, na mesma Convengao, pelos
Srs. Mathew Woll, William Green e Samuel Gompers. 0 Senhor Woll explicou o alcance da Parte XIII e declarou ser puramente imaginaria a ideia de que criava uma super-legisla
tura acima do Congresso. Segundo o Sr. Green, a Convengao
tinha perante si uma proposigao que era a mais construtiva
que se apresentou 4 civilizagao. Pela primeira vez na histdria
da humanidade via o operariado americano uma organizagao
que tinha por fim evitar a guerra. Parecia-lhe que havia dois
Andrew Furuseths, um em Paris, que cumprimentara o Pre
sidente pelo magnifico trabalho realizado, e outro em Atlan
tic City, que tinha mudado inteiramente de opiniao. (B)
Foi entao que o Sr. Gompers pediu a palavra. Narrou
como havia sido nomeado comissario em Paris, o que s6 aceitou apos haver consultado seus quatro companheiros. A luta
que empreendeu “foi uma das mais violentas e fatigantes.”
Prestando homenagem ao Presidente Wilson pelos seus altos
(2) Ibid., p. 401.
■
(3) James T. Shotwell, At the Paris Peace Conference, p. 209.
(4) Thirtieth Annual Convention of the Seamen’s Union of
America: Report on the International Labor Conference, Ninth
Session, Geneva, 1926, by Andrew Furuseth.
(5) Report of the Proceedings of the Thirty-ninth Annual
Convention of the American Federation of Labor, pp. 403-4.
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Ideais, e ao Sr. Robinson, presente a Convengao e que ficara
trabalhando em Paris depois que partiu, disse o Sr. Gompers
que nunca estivera em posigao tao embaragosa e pouco confortavel como durante os nove decimos do tempo em que presidiu a Comissao do Trabalho. Declarou que teve que enfrentar nao so os chamados radicais-socialistas, mas tambem os
representantes das instituigoes capitalistas. O Sr. Furuseth
esteve presente a muitas das sessoes da comissao, e, depois
que desapareceu a oposigao a atitude americana, o felicitara
pelo compromisso alcangado no projeto de convengao. Nao foi
sem relutancia que o Sr. Gompers revelou o texto de uma carta
enviada pelo Sr. Furuseth ao Presidente Wilson na vespera
do dia em que os chefes operarios americanos, a caminho dos
Estados Unidos, chegaram a Londres procedentes de Paris',
carta na qual aquele, falando em nome do operariado dos Estados Unidos sem o conhecimento de seus colegas, protestou
contra a omissao de duas clausulas (servidao involuntaria e
protegao dos maritimos) na Carta do Trabalho. Lembrou o
Sr. Gompers que, durante a preparagao do Clayton Act, houve desacordo completo dp Sr, Furuseth, nao s6 quanto a algumas disposigoes nessa lei sobre o trabalho, mas tambem quan
to a declaragao que “o trabalho do homem nao e uma mercadoria ou artigo de comercio.” Para o Sr. Gompers, o projeto de
convengao nao alteraria muito a vida dos operarios americanos,
mas acreditava que a sua adogao e execugao melhoraria a dos
trabalhadores de parses mais atrasados. O que importava sobretudo era que osi padroes de trabalho, nos Estados Unidos,
nao seriam reduzidos, o que se obteve pela clausula de garantia. 0 Sr. Gompers tornou publico, a seguir, o texto dos telegramas trocados com o Presidente Wilson sobre a representagao dos Dominios e a nova redagao da Carta do Traba
lho. (6) Concluiu:
Sim, naturalmente este tratado, bem como o
Pacto da Sociedade das Nacoes, nao e perfeito. Quern
o espera que seja? Quern espera que se redija um
documento perfeito? Eu estaria inteiramente de
acordo em entregar a tarefa a Andy Furuseth. Pes(6) Sobre essa correspondencia ver Report of the Proceedings
of the Thirty-Ninth Annual Convention of the American Federa
tion of Labor, pp. 413-4. Respondendo ao Sr. Gompers em 20 de junho de 1919, o Presidente Wilson declarou que, embora enfraquecidas de algum modo, as clausulas de trabalho nao perdiam sua
significagao e eonstituiam “uma mui util carta de trabalho”.

114

CARLOS FERNANDO LECKIE LOBO

soas diferentes, historias diferentes e, as vezes, nao
so interesses diferentes mas antagonicos, e esses
representantes dos povos e das nagoes reuniram-so
e redigiram um documento, um paeto, um acordo, um
tratado, que fara a guerra mais dificil e talvez impossivel. Devemos retroceder, ajudar a sua rejeigao,
e deixar o mundo na posigao onde os homens, com
seus preconceitos, esperangas e aspiragoes nacionais
possam tomar a lei nas suas maos e ser contidos^
apenas, pela solugao da guerra? Julgo que nao. (7)
A declaragao do Sr. Gompers, sobre sua luta 'em Paris
causaria, tambem, no Senado, reagao desfavoravel a Parte
XIII do Tratado. Nao era, entretanto, essa sua intengao, pois
lutou cavalherescamente pela ratificagao do tratado, nao so
na Convengao de Atlantic City, mas tambem por meio de ar~
tigos e editoriais em todo o pais. “A Segao relativa ao Traba
lho no Tratado de Paz da as classes trabalhadoras uma po
sigao que, antes da Grande Guerra, era pouco mais que o sonho de alguns,” escreveu em um de seus folhetos. (8) Mais
tarde, quando o Tratado seria objeto de ataque no Senado,
ele apelaria para a sua ratificagao traves da League to En
force Peace. (9) A luta mais ardua se realizou, entretanto,
no Senado, em fins de 1919 e no primeiro quartel de 1920.
Nao nos cabe dizer aqui dos debates sobre a ratificagao do
Tratado de Paz, mas impoe-se um resumo do que ocorreu a
respeito da Parte XIII.
De agosto de 1919 a margo de 1920 debateu-se a Parte
XIII com oposigao crescente. Em setembro, o Presidente Wil
son viajou pelos Estados Unidos, advogando a ratificagao, e
em seus discursos sempre salientou a importancia da Segao'
do Trabalho. Em Des Moines, (6 de setembro de 1919) chamou-a “uma grande garantia para os trabalhadores”, e ao
convocar-se a Conferencia do Trabalho, realizada em Was
hington, naquele ano, referiu-se ao constrangimento em qu&
ficou o povo americano ao “presenciar na capital, sem tomar
parte, as decisoes do mundo em materia tao fundamental para a
civilizagao.” (10) Em St. Paul, Minnesota (9 de setembro de;
(7) Ibid., p. 413.
(8) Samuel Gompers, “Why the Peace Treaty should be ratifed”, American Federationist, August 1919, p. 718.
(9) Samuel Gompers, “Appeal for Immediate Ratification of
the Peace Treaty by the U. S. Senate”, American Labor Legisla
tion Review, September, 1919, p. 348.
(10) Congressional Record, Vol. 58, 66th Congress, p. 5585.
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1919), denominou a referida Parte XIII “um grande mecanismo- de consulta” no qual se estabeleceriam os melhores pa
droes de trabalho em toda a parte. (u) Em Bollings, Monta
na, (11 de setembro de 1919) referiu-se de novo a Conferen
cia de Washington e declarou que a Sociedade das Nagoes
substituia a luta pela discussao, explicando como a Conferen
cia do Trabalho criaria um mundo melhor. Em Tacoma e Seat
tle, (13 de setembro) insistiu na importancia da ratificagao
da Parte XIII, questao de que tratou de novo em Oakland,
California (18 de setembro). Eis algumas de suas palavras:

;

Este grande tratado que hesitamos ratificar
contem a organizagao na qual se procurarao levantar,
por agao internacional, os padroes de trabalho e certificar que os homens que trabalham com suas maos
maos serao em toda a parte tratados como devem
ser, isto e, sobre a base da justiga e igualdade. (11
12)

Embora a oposigao, no Senado, a ratificagao da Segao do
Trabalho tivesse comegado antes, foi quando a Conferencia
de Washington se reuniu (29 de outubro de 1919) que se tornou mais forte. E’ interessante notar que a primeira confe
rencia internacional do trabalho, criada pelo Tratado de Ver
sailles, realizou-se nos Estados Unidos, onde fez, a muitos
respeitos, obra de pioneiro para a Organizagao Internacional
do Trabalho. (13) A posigao do governo americano era, entre
tanto, estranha. 0 presidente Wilson ja estava doente e o
Secretario do Trabalho, W. P. Wilson, presidiu a Conferencia
somente a titulo nao oficial. Quanto ao Sr. Gompers, foi nomeado pela American Federation of Labor seu delegado, mas
desistiu apos assistir a uma sessao, por achar-se em posigao
dificil. Quando ninguem menos do que o Secretario de Estado
de Wilson escreveu que, na sua ansia de tornar o mundo seguro para a democracia, o Presidente “abandonou a democracia internacional e tornou-se o advogado da autocracia in(11) Ibid., p. 5594.
(12) Ibid., pp. 6181, 6236, 6251
(13) Sobre este e outros aspectos da Conferencia de Was
hington ver sobretudo H B. Butler, The Washington Conference,
1919, em E. John Solano, Labour as an International Problem, p.
195 e segs. “As circunstancias em torno da Conferencia de Was
hington eram muito desfavoraveis. Na verdade, poderiam, por si sos,
ter destruido no inicio uma organzacao que nao possuia os germens
de uma vida vigorosa.” Ibid., p. 198. Ver tambem The Origins, I, p.
305.
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ternacional,” (u) os senadores podiam fazer declaragoes ain
da mais estravagantes. Considerava-se a Organizagao Inter
nacional do Trabalho uma instituigao cheia de perigos socialistas e comunistas, um super-Estado que tiraria dos Estados
Unidos seus poderes soberanos em assuntos de trabalho e
que baixaria os padroes das classes operarias; mais do que
isso, um tribunal internacional no qual os representantes ame
ricanos estariam numa minoria esmagadora, uma corte perante
a qual qualquer nagao podia ser levada por uma associagao da
empregadores ou empregados.
Nao tendo encontrado nenhum estudo sobre os debates
em torno da Parte XIII do Tratado, o autor deste trabalho
examinou o Congressional Record dia por dia e lamenta que a
falta de espago nao lhe permita relatar, mais pormenorizadamente, o que aconteceu. Os maiores adversaries foram os se
nadores Thomas, La Follette, Smith e Myers; os senadores
Calder, Fall, Sherman, Reed, McCumber, Lodge e King falaram
tambem contra a ratificagao. A defesa foi fraca, geralmente
por meio de apartes pelos senadores Huddleton, Hitchcock,
Walsh, Pittman e Sterling. No fim dos debates, o senador
Henderson explicou a Parte XIII como realmente era, descrevendo as origens e objetivos da Organizagao. Para o senador
Thomas (22 de agosto), a Parte XIII tomaria o lugar do Pre
sidente e do Senado, nas nomeagoes do Executivo para a Con
ferencia Anual. Era inadmissivel o espetaculo dos Estados
Unidos da America levados ao julgamento do Conselho de
Administragao. O art. 409, que tratava das sangoes, era nada
menos do que uma renuncia da soberania. (14
16> 15
A Organiza
gao, continuou, (31 de outubro) separaria as classes agricolas
do mundo do resto da humanidade; os maritimos eram contra
ela; e, pior ainda, abaixaria os padroes americanos de trabalho.
“Podeis nivelar a montanha com a planicie; nao podeis elevar a planicie ao alto das serranias.” As publicagdes periodicas da Repartigao Internacional do Trabalho poderiam conter as mais absurdas e anarquicas doutrinas jamais escritas,
advogar excessos revoluncionarios “enquanto aqueles que devem fazer face as despesas nao sao consultados quer sobre o
que sera impresso, quer a quem sera enviado.” (16) Falando
pela terceira vez, o senador Tomas chegou a conclusao que os
(14) Robert Lansing, The Peace Negotiations, p. 139.
(15) Congressional Record, Vol. 58, 66th Congress, pp. 4152
e segs.
(16) Ibid., pp. 7797 e segs.
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Estados Unidos nao podiam aceitar a Parte XIII e, ao mesmo
tempo, fazer justiga ao seu povo e preservar suas institutes.
O Tratado, no seu parecer, dava aos empregadores e operarios
do mundo a “autoridade para citar membros da Sociedade
das Nagoes perante um tribunal de sua criagao, a fim de serem julgados como litigantes comuns.” (17)
Depois de citar o Sr. Gompers quando declarou que es
tava tao desanimado que quase se recusou a assinar o projeto
de convengao, o senador La Follette (29 de outubro) comentou os alegados “quatro votos dos Estados Unidos contra os
vinte e quatro da Gra-Bretanha.” Tanto o Conselho de Administragao, como a Conferencia, estariam isentos de qual
quer controle democratico, pois a Gra-Bretanha seria preponderante no primeiro e a ultima seria composto de um numero
arbitrario de delegados do Siao, Hedjaz, Portugal “e outros
paises do mesmo tamanho com representagao igual a dos Es
tados Unidos.” Na Carta do Trabalho, direitos fundamentals
do homem, tais como a liberdade de palavra, de imprensa, de
associagao, bem como a servidao involuntaria, haviam sido
deliberadamente rejeitados quando propostos pelos Estados
Unidos. 0 organismo internacional assim criado era perigoso
e “restringiria os esforgos que se fizessem, nos Estados Uni
dos e em outros paises, no interesse dos trabalhadores.” A
rejeigao desses principios “deveria proclamar aos senadores
aqui presentes e aos operarios dos Estados Unidos, em todas
as industrias, o perigo de ligar seus interesses a qualquer or
ganizagao que representasse os mesmos governos estrangeiros que rejeitaram estes principios elementares de liberdade.
(18) Para o senador Myers (18 de novembro), a Organizagao
Internacional do Trabalho apresentava outro grande perigo,
pois “manteria o mundo industrial num perpetuo estado de
agitagao, mal-estar e incerteza, muito perturbando desta maneira a reconstrugao e o desenvolvimento do mundo.” Segun
do ele, “essas organizagoes de arbitragem, compromisso, mediagao e conciliagao” teriam esse efeito. “Um livre atirador
socialista europeu poderia visar dessa emboscada qualquer industria, em qualquer pais, no qual quisesse criar disturbios.”
Quando o senador Walsh lembrou que os Estados Unidos poderiam tratar qualquer assunto como convengao, ou recomen
dagao, o senador Myers insistiu nos perigos mencionados e
proclamou “o super-governo criado pela Parte XIII”, nas
(17) Ibid., pp. 8699 e segs.
(18) Ibid., pp. 7672 e segs.
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suas proprias palavras, “an international body of official
meddlers.” (19)
Entre aqueles que se opuseram mais brevemente a Parte
XIII, o senador Calder (17 de outubro) julgou apresentar o
tratado tantos perigos, nao so ao operariado, mas tambem a
industria do pais, que devia ser longamente debatido._Os ininteresses industrials nos Estados Unidos, bem como em ou
tros paises, opuseram-se de inicio a Organizagao, coisa facilmente compreensivel pois dos empregadores teriam que vir as
concessoes. (20) O senador Calder fez inserir um artigo, no
qual se declarava que a influencia europeia na conferencia do
trabalho seria fortemente socialista e, portanto, contra os
interesses americanos. “A Conferencia Internacional do Tra
balho,” declarou o senador, “sera o centro tf ndial de propa
ganda socialista, mais ou menos impregnada de puro bolchevismo.” (21) Para o senador Smith (31 de ^utubro), havia o
perigo de que ideias socialistas estrangeir&s fossem disseminadas nos Estados Unidos a custa do governo, no que foi
apoiado pelo senador Moses que, referindo-se a Conferencia
de Washington, inaugurada dois dias antes, declarou nao desejar ver o dinheiro do governo e a franquia postal disseminar as palavras de todos esses socialistas pelo pais a fora. (22)
Mais tarde (2 de dezembro), o senador Smith acentuou sua
posigao ao declarar que os chefes operarios da Europa “abaixariam as condigoes de trabalho do operario nos Estados Uni
dos a fim de iguala-las com o trabalho situado muito menos
favoravelmente.” (23) Quando se pos toda a questao em vota(19) Ibid., pp. 8702 e segs.
(20) Os empregadores foram contra a participagao na Confe
rencia de Washington e uma de suas organizagoes fez um relatorio sobre o trabalho da Organizagao, recomendando a abstengao dos
Estados Unidos “A particpagao dos Estados Unidos na Organizagao
Internacional do Trabalho, no presente momento, levaria ao abandono de nossa filosofia industrial”, concluiu o relatorio. Ver The
International Labor Organization of the League of Nations, Natio
nal Industrial Conference Board, Research Report N. 48, April,
1922, The Century Co, p. 159. Renovado em 1928, o relatorio, embo
ra dando uma apreciagao simpatica do alcance e dos resultados da
Organizagao, nao chegou a conclusao diferente. Contra a partici
pagao ver tambem William L. Huggins, “The International Labor
Organization and the American Industrial Freedom”, Law and La
bor, August 1926, p. 206. Sobre a maneira como os empregadores
estavam organizados na Europa ver Harold B. Butler, The Was
hington Conference, The Origins, I, p. 317.
(2d) Congressional Record, Vol. 58, 66 Cong., pgs. 7048 e segs.
(22) Ibid., p. 7806.
(23) Congressional Record, Vol. 59, 66 Cong., p. 63.
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igao (19 de margo de 1920), o senador Smith opos-se de novo
A Parte XIII, no interesse do trabalho e das industrias nos
Estados Unidos. “Nenhum de n6s tem objegoes a que o Ca
nada adira, mas, francamente, creio que New York ou Texas
bem poderiam ter tambem um representante.” (24) O senador
Sherman (4 de novembro de 1919) disse que os Estados Uni
dos estavam interessados em melhores condigoes de trabalho
muito antes que o Sultao do Hedjaz tivesse ouvido falar em
legislagao do trabalho.” (25)26Finalmente, o senador Reed (5
•de novembro), disse:
Sr. Presidente, qual a genese da Parte XIII?
Afirmo que a Parte XIII nasceu no cerebro do socia
lista, anarquista e bolchevista internacional, que e,
em grande parte, a realizagao do sonho de tantos
anos. Desejo prova-lo, se minhas forgas o permitirem. Digo que a convengao, ora reunida nesta cidade de Washington, inclui representantes dos proprios homens que ensinaram a infame doutrina dos
bolchevistas da Russia e dos anarquistas que fizeram
da Europa um lugar pouco seguro. (2e)
A Conferencia de Washington estava tratando de maneira conservadora de assuntos como o dia de oito horas, o
desemprego, etc. O Senado, entretanto, continuou na sua atitude. Uma das vozes levantadas em favor do Tratado alegou
que a oposigao a Parte XIII provinha sobretudo da Associagao
Nacional do Carvao. 0 senador Huddleton (15 de novembro)
leu uma declaragao do Presidente daquela Associagao segun
do a qual, se prevalecesse a Organizagao Internacional do Tra
balho, os americanos perderiam todos os seus direitos pelo
resto da vida, durante muitas geragoes. Segundo o mesmo
senador, aquela Organizagao constituia uma das maiores cria
goes da Sociedade das Nagoes justificando-se sua adogao, mes
mo que a referida Sociedade nada mais tivesse realizado. (27)
Para o senador Sterling (18 de novembro), era necessario nao
fechar os Estados Unidos as conferencias internacionais do
trabalho e o pais “devia ter a oportunidade de estar representado e ser ouvido, se necessario.” (28) O senador Pittman
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Ibid., pp. 4591 e segs.
Congressional Record, Vol. 58, 66 Cong., p. 7916.
Ibid., p. 7961.
Ibid., p. 7535.
Ibid., p. 8719.
!

;
:M

120

CARLOS FERNANDO LECKIE LOBO

(18 de novembro) declarou que a oposigao a Parte XIII baseava-se “em egoismo, suspeita e medo.” Sem duvida, a melhor
exposigao foi feita pelo senador Henderson (18 de novembro).
Quern conhece a Organizagao achara o seu discurso sem colorido. Lido, entretanto, depois que os senadores esgotaram
sua ma vontade, esse discurso toma aspecto diferente. Nao
poderia haver uma exposigao mais clara, mais equilibrada e
justa das origens e objetivos da Organizagao Internacional do
Trabalho. O senador Henderson mostrou que a ideia de uma
organizagao internacional para o trabalho nao era, de nenhu
ma maneira, nova, e referiu-se as Convengoes de Berna e aos
tratados bilaterais concluidos antes de 1914. A rejeigao do
projeto enfraqueceria, na classe operaria, os elementos moderados e responsaveis que desejavam uma evolugao pacifica,
fortalecendo os que baseavam suas reformas nos meios violentos. O Sr. Henderson leu o relatorio da Comissao do Tra
balho, a fim de mostrar que o art. 405 havia sido modificado
com o fim expresso de adaptar-se a Constituigao americana,
e que os Estados Unidos tinham inteira liberdade de aceitar
ou rejeitar qualquer convengao apresentada a conferencia
anual. Quanto as sangoes, declarou que as disposigoes visavam cuidadosamente evitar vexames e queixas infundadas,
sendo antes de carater economico. 0 projeto nunca rebaixaria
as condigoes de trabalho dos paises mais adiantados ao nivel
dos mais atrasados; pelo contrario, desde as Convengoes de
Berna, os ultimos haviam sido levados a um padrao mais
alto. Depois de citar Carlyle — “Isso que chamam a orga
nizagao do trabalho e, se bem compreendido, o problema do futuro para todos quantos no porvir tenham a intengao de governar homens” — o senador Henderson concluiu:
A Organizagao Internacional do Trabalho criada
pelo Tratado (1) da ao trabalho meios constitucionais de expressar suas opinioes e exercer sua devida
influencia na regulamentagao de suas condigoes; (2)
ajuda a eliminar os entraves que, para o progresso,
resultam da concorrencia internacional; (3) promo
ve progresso continuo na melhora das condigoes de
trabalho pelo estimulo oriundo do contato de mentalidades diferentes, todas interessadas no mesmo pro
blema; (4) funde a experiencia das nagoes e a torna
disponlvel a todos. (29)
(29) Ibid., pp. 8704 e segs.

ORGANIZACAo INTERNACIONAL DO TRABALHO

12 £

Entre as reservas propostas no Senado, a do numero 13declarava que os Estados Unidos deveriam sobrestar a aprovagao da Parte XIII (Arts. 387 a 427, inclusive), a nao ser que'
o Congresso, por uma resolugao conjunta, dispusesse, ulteriormente, sobre sua representagao no organismo estabelecido pela
dita Parte XIII, estando a participagao dos Estados Unidos
subordinada, em tal caso, as disposigoes da resolugao conjun
ta. A proporgao que o debate se tornava mais aspero, pareceu
que a Parte XIII devia ser rejeitada, mesmo se o tratado fos
se ratificado. Apresentaram-se duas emendas, uma pelo se
nador McCumber, mais ou menos nos mesmos termos da reserva 13 acima referida; e o senador King apresentou um
substitutivo segundo o qual os Estados Unidos se negam “a
participar de qualquer maneira na dita conferencia geral, ou
na eleigao do conselho de administragao da organizagao inter
national do trabalho, declinando contribuir, de qualquer modo,
ou obrigar-se a contribuir, para as despesas da dita confe
rencia ou da repartigao internacional do trabalho.” (30)31O
meio de evitar perspectivas tao perigosas como as da Parte
XIII, disse o senador Thomas, era “comegar do comego e nao
se arriscar.” (81) Considerou-se a emenda do senador McCum
ber um “anestesico”, a do senador King, “um machado.” A
grande diferenga, comentou o senador McCumber, e a do emprego de um machado e de um anestesico numa operagao cirurgica. Ambos tern o mesmo efeito de reduzir o paciente a
um estado de insensibilidade. A diferenga entre os dois, entre
tanto, e que um mata, ao passo que o outro deixa a esperanga.” (32) O senador McCumber nao queria ofender desnecessariamente “qualquer dessas organizagoes que esperam
realizar algum bem social.” O senador Myers preferia o ma
chado, pois seria mais efetivo. O substitute apresentado pelo
senador King foi rejeitado e a reserva do senador McCumber
(30) Ibid., pp. 8699, 8710.
(31) Ibid., pp. 8700.
(32) Ibid., p. 8702. O trecho seguinte perante o Comite de Relagoes Intemacionais e caracteristico da atitude do Senado quan
to a Parte XIII.
“Senador McCumber. — Acha V. Ex. apropriado que um gran
de governo se coloque numa situagao eon que se compromete por
sua palavra, ou de outra maneira, a comparecer perante uma co
missao de tal natureza afim de responder sobre o que deve fazer
com referencia as suas condigoes de trabalho?”
“Secretario Lansing. — Nao vejo nada de extraordinary nisso”.
Treaty of Peace with Germany: Hearings before the Committee
on Foreign Relations. United States Senate. Sixty-sixth Congress,,
first session. August 6, 1919. Senate Documents, Vol. 10, p. 177.
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aceita. (33) Isto ocorreu em 18 de novembro de 1919. Quando
se votaram as reservas da Comissao de Relagoes Exteriores
ao Tratado de Versalhes, aprovou-se a reserva 13, havendo
44 a favor, 27 contra e nao votando 24. (34) O Tratado de Ver
salhes, nesse dia fatidico (19 de margo) nao obteve a maioria
necessaria de dois tergos por apenas sete votos, e foi rejeitado.
O porta-voz da American Federation of Labor caracterizou o
debate no Senado como “uma exibigao de preconceito e cegueira partidaria raramente presenciada pela nagao”. (35)
Outro observador escreveu:
A fantastica e absurda denuncia da Organiza
gao Internacional do Trabalho como um organismo
revolutionary perigoso, feita no Congresso dos Es
tados Unidos nos dias amargos de combate a Liga,
e, para a inteligencia americana, uma vergonha que
deve ser eliminada por agao construtiva na hora
presente. (36)
Isto escreveu-se em 1933. Um ano mais tarde, ou catorze
anos depois que a Parte XIII havia sido enterrada no Senado,
comegou a mencionada politica ocnstrutiva quando, por uma
resolugao conjunta votada unanimemente pelo Senado e por
dois tergos da Casa dos Representantes, autorizou-se o Go
verno dos Estados Unidos a fazer parte da Organizagao In
ternacional do Trabalho. Nesse intervalo, a opiniao publica
norte-americana mostrou interesse crescente pela obra realizada em Genebra; e muitos americanos ilustres tomaram par
te na Organizagao como observadores ou membros da Repartigao. (37) Nao nos cabe enumerar as razoes pelas quais a Organiazgao teve exito. Deve declarar-se, contudo, que a expectativa do Senado nao se realizou. A Corte Permanente de Jus03) Ibid., pp. 8729, 8730.
(34) Congressional Record, Vol. 59, 66th Congress, p. 4110.
(35) American Federationist, October 1919, p. 955.
(36) James T. Shotwell, “The International Labor Organiza
tion as an Alternative to Violent Revolution”, The Annals, March,
1933, p. 25.
(37) Sobre essa colaboragao, ver sobretudo Ursula P. Hubbard,
“The Cooperation of the United States in the International Labor
Organization”, em International Conciliation, November, 1931, p.
675 e segs., “The International Labor Organization and the United
States”, The Annals, March 1933, p. 133 e segs.; H. S. Hanna,
^‘Cooperation of the United States with the International Labor Or
ganization”, em What the International Labor Organization Means
4o America, ed. by Spencer Miller, Jr., p. 81.
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tiga Internacional, decidiu diversas questoes de maneira digna e justa, sem prejudicar nenhuma soberania. A Repartigao
Internacional do Trabalho, sob a diregao de tres homens notaveis, um frances, Albert Thomas, um ingles, Harold B. Bu
tler, e um americano, John G. Winant, demonstrou ser altamente eficiente em trabalhos de pesquisa e na criagao de pa
droes' uniformes mundiais de trabalho; os seus quadros internacionais de funcionarios altamente treinados, trabalhando
cm escala reduzida em Montreal, oferecera uma das melhores
contribuigoes para a reconstrugao do mundo. A Conferencia
Internacional do Trabalho — em bases tao diferentes dos congressos internacionais e das legislaturas nacionais — exerceu
grande influencia sobre os paises mais atrasados e estabeleceu, nos vinte anos de sua existencia, um codigo de trabalho
por meio de 67 convengoes e 66 recomendagoes, com 882 ratificagoes por mais de 50 Estados. (3S) E o Conselho de Administragao ficou sendo um instrumento de cooperagao interna
cional de grande eficiencia. Se nao tivesse sido criado pelo
Tratado de Paz, “a verdadeira autonomia da Organizagao
teria sido impossivel.” (38
39) De modo geral, a Organizagao foi
antes conservadora, procurando sempre o meio termo, e isso
se compreende facilmente, dados os variados interesses inter
nacionais em jogo; sua flexibilidade e seu poder de adaptagao
respondem, acima de tudo, pelo exito. E o fantasma do superEstado desapareceu pouco a pouco, desde que se provou que a
instituigao e “um compromisso pratico entre duas teorias
opostas de organizagao mundial,” e que, nao sendo um superestado, representa “uma inovagao politica mais ousada do que
o Pacto da Sociedade das Nagoes.” (40)
Quando os Estados Unidos foram admitidos a Organiza
gao, declarou-se expressamente que o Presidente nao deveria
tomar, em nome de seu pais, “nenhum compromisso decorrente do Pacto da Sociedade das Nagoes.” Era uma inversao
total da posigao americana em Paris, pois foi o Presidente
(38) The International Labour Code, 1939. An International
Arrangement of the Conventions and Recommendations adopted
by the International Labour Conference, 1919-1939. Montreal, 1941.
“Os padroes incorporados ao Codigo Internacional do Trabalho”,
escreveu o autor, Sr. C. Wilfred Jenks, “gozam o prestigio unico de
ter sido aprovados por uma maioria de dois tergos num parlamento industrial mundial no qual governos, empregadores e operarios
estao representados”. Ibid., p. 411.
(39) Francis G. Wilson, Labor in the League System, p. 139.
(40) C. Wilfred Jenks, “The Significance for International
Law of the Tripartite Character of the International Labour Orga
nization”, Transactions of the Grotius Society, Vol. 22, 1937, p. 57.
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Wilson quem fez a Segao XIII parte do Tratado de Paz. (41>
Mais ainda, nos dias que se seguiram a queda da Franga, dois
ilustres americanos estavam a testa da Organizagao: o Senhor John G. Winant, como Diretor da Repartigao Internacio
nal do Trabalho, e o Dr. Carter Goodrich, como Presidente do
Conselho de Administragao. Em virtude da visao e da diregao
do Sr. Winant e da ajuda que encontrou no Dr. Goodrich, a
instituigao nao ficou presa na Suiga, transferindo-se para o
Novo-Mundo. 0 autor deste trabalho presenciou em Genebra
esses penosos dias. Como, porem, as eleigoes presidenciais es
tavam para realizar-se nos Estados Unidos, e os dias de 191D
nao tinham sido inteiramente esquecidos, a Repartigao Internacionanl do Trabalho teve que estabelecer-se no Canada; e
a Segao Economica, Financeira e de Transito da Sociedade
das Nagoes passou a funcionar em Princeton, mas em carater
nao oficial. So depois da Segunda Guerra Mundial sera possivel averiguar se os Estados Unidos, ao fazerem parte, em
1934, da Organizagao Internacional do Trabalho, corresponderao inteiramente as esperangas que suscitaram por sua
agao no ano de 1919, em Paris.

(41) Quando a oposigao cresceu em Washington, a principal
preocupagan da Comissao do Trabalho era ter certeza de que o
operariado teria o seu parlamento, independentemente do que
acontecesse a Sociedade. James T. Shotwell, At the Paris Peace
Conference, 28 de margo. Referindo-se aos esforgos para ligar as
clausulas do trabalho ao Pacto, David Hunter Miller escreveu que
'as mesmas deveriam ter vida propria”. The Drafting of the Co
venant, I, p. 396. O Barao Makino declarou, em 1919, que o Parla
mento Internacional do Trabalho seria um dos principais elementos da Sodiedade, e nao um mero auxiliar dela; viu o delegado itaiiano “a possibilidade de uma liga industrial funcionando internacionalmente, independentemOnte do que acontecesse ao resto do
piano”. James T. Shotwell, Historical Significance of the Interna
tional Labor Organization, em Solano, Labour as ah International
Problem, p. 65. David Hunter Miller, International Relations of
Labor, p. 43, ja em 1921 escreveu as seguintes palavras: “Minha
opiniao e que essas Conferences do Trabalho continuarao indefinidamente, com influencia crescente, qualquer que seja o destine*
da Sodiedade das Nagoes nos assuntos politicos internacionais”.
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