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2.7- DOSSIÊ SOBRE A OBRA "DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL NA
CONSTITUIÇÃO". 1956-1978.
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O DIR!ITO DO TRABALHO
E A .SEGUI DADE SOCIAL
NA CONST ITUIÇAO

Quem pretendesse, com efic-Iência
e autorizadamente, evide)l('iar e. excelência da obra e-pígrafa.da (o itavo
llvro do Ministro Geraldo Montedõnio
Bezerra de Menezes) butaria rt!IPrOduzir o que disseram algun11 dos <·on18grados jut·ista.s nacíon&is e a lienígenas a resp~to de ~o Di~ito do Trabalho na Constituição Braelleira ~
1946• r3• ed . Borsol, 1957>, do que
aqueldutro t uma atualizada .amplia~í\o .

Seria suficiente, por exemplo, ~
lembrar que o Ministro F.duardn Esplno)a o denominou de .··magn!flco • ;
o acadmico Levl Carneiro: •erudito •: C'Harinn Jooior (em vias de t..stejar .eu jubileu), de ~seguro e profundo • ; \Valdemar Ferreira : «claro e
bem exposto~ ; que OrlAndo Gomes,
com seu recato, proclamou ser Bezerra de Menezes cum dos ex:poentes do
Direito do Trabalho no Pais~ ; Mozart
Víctor Ruasoma.no : «contríbulç!o vallosfMima em um setor novo para o
BruU. neue c&l'l'\l)o de estudo• .
Poderíamos evocar outr&s manlfest&(ÕH de mestres bruiJ.iros, lnclulive a de Evarísto de Moraes F Ilho - o !n!!llflle prefa<"iador do novo
li1.T o - . para quem o «mestre Gereido• Abriu "horizontes, provO<"ou debates e levantou oroblema.s, ele aue nos
apresenta O Direito do Trabalho e a
Segut1dade Social na Conltituiçlo
coada dogmátic-o, Mtllo aimplu. C'laro e direto, expõe e ~UJ[ere 110lu<;ô@s
aue lhe puecem m&is justas. "tfcantff'l a elk'olha a <'ritério ·do leitor. ~
~ndo os seus lntere!l!lel ou o seu eat&do de esnirlto•. AUáa. eue antldO!tmatismo foi sempre uma constante
n& nrof'icua vida intelectual de Bfo7.~rra dto 'Mene'l'e&, pois ~ .eua livros,
com efeito. niio .- vhdumbr&m sist~
miiti<'a!l atitude!! de afll'lNlclio ou n~
ga('!io, a nAo ser ouando ~nfrentou e.
combateu uma ldeolo~ia, fazendo crltit"a doutrinária em ..o Comunismo...
oue atin«!u a nulnta tlral{em 10b o
olltrocinlo tfo Instituto Na<'IOflal do
Livro. em 1974 .

Ho- 166

Xo meio de tenta gente Ilustre,
francamente, nlo nos seduz interpor
considera<;ô@s próprias . Fa-l<H!mos,
por Isso. SE'm embargo da intenção,
por lnte!TMdlo de juristas estrangeir os, como a de Mário Deveali, verbit:
rLa exoposk-ión. bien documentada en
cada punto, confirma la veraaclón dei
~~.u tor y constituye un aportto meritnrio a n uHtros estud.ios •: ou de Heitor
Genoud : cEI libro suopera e l perím~
tro df'l lnter#slocah; ou aindA de MAr io Df' La Cu~>va: •e:oc('elente elltutlio ~ . Por fim, para não nos alongarmOI!. mais doi~ . Marllmo Ti&Sf'mbaum: .Considero que su publk'acilin
•~ de gMn lnte~s pare. e! <'Onocimiento, no !!Olo de l a~ clátt!llllas df' lll Cf'ln~
tltución Br uilera. ~lno M su e~! rítu
v de !lU proyecrlón jurfd ico IIOCial •.
Bernamlno Leon y Leon, Minlnro d11
Corte Suprema do Oh!le : •Enriquece
Ud.. cadA vez más. la ImportAnte producel6n juridiea de su gran P"IU .
Ef~tivamente. Bezerra de Mene?.H
já conta. aforA 011 tl'k citados, <'Om
os ~lntet~ livros : Home-ns e IMiu
A Luz da Fé: Polftlca Sindical Bra!ÕIe-!ra : Doutrina SociAl e Direito do
Trabalho: DiMidlos Coletivos do Trabalho e Dl~lto de Greve ; A Segul'f'lll~ Socfal no Brun e Tematll e Solnr c'ies . Portanto, um <'redor da doutrina · DR.rlomtl tfo Direito Operário to da
Prevld~n<'ia Sochtl
Cumpre-nos ainda dizer que ~ral
do BPzerra dr Menezes Inicia este oitavo livro enfocando os fundamentos
da constituclonalimçiio do D ireito do
'l'rllbalho. !lt'CrUindo-!le 11curado estudo
das Constltufl:ões h rasllelratll e de vár ias elltranP:elra.s . O capitulo terceiro ·
tratA dos llnee.mentns da Ordem Econômica. OIIIIS80iln o ll ntor. semp~ com
orofielên<'ios, 1 part e geral do Direito Trahalh-ista. ao Dlrf'lto Jndlvldnal
tfo Trahalho. ao Coletivo. l Justk &
F.sDeelall2111da e. finAlmente l ~u
rl, ade St'X'lal . 51lo. ools, 4iT oã~nu
aue renroduzem. com ndelldadto to
•i-mtiff('atlvanumte, a e)['l)erl,.ncla p o
11!\~r de o\Wm e"CeroN!u 11 cátedra e a
:!udk'atura por longos e proveito!IO~
ano11 .

O DIREITO DO TRABALHO E A SEGURI DADE SOCIAL NA CONSTITUI CAO
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Que!'l preten( esse , c o11 eficiciêncin e autori zndnr:1e!1te , ev i dencinr ~ excelêncin dn obrn epigrnf nda (oitnv o livro do Ministr0
Gernld :J Hontedônio Bezerrn de Menezes ) bnstnrin re produz ir o que
cl:!..ssei' D!J nlgw1s uos consngrmlos juristns nncionnis e nlien:ígenas
n rcspe:. to de O Direi to do Trnbn:'c.ho nn Const·i tuic~o de 1946 , do
qt,_e nque:;_outro é, en scgunlln tirngen, lli!lD ntunlizadn nmplinçllo .
Ser in suficiente, por excr:1plo , rel embrnr que o Ministro
EDDf1RDO ESP! NOLA o l1enouinou " nngn:Ífico" ; o Acndênico LEVI CARNEIRO: " eruu:.. to" ; CEZARI NO JúNIOR ( en vins de fes te j nr seu jubileu) :
" seguro e profundo"; WALDEMAR FERREIRA: " clnro e be':t ex post:>" ; MOZAI\T VICTOR RUSSOMANO : 11 contribuiçr.! o vnliosís::üna er:1 um setor novo
r:-,,~ 0 Br·. .sil, nesse cn~Jpo de es tudo".
Por sun vês , ORLANDO GOMES ,
co:.1 seu recnto , proclm:10u ser Bezerrn de Menezes " w~l dos expoentBj do
D::.rei to do Trnbn::..ho no Pnís" •
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P0derÍn!1ns evocnr outr Ds r.1anifcstDçõcs de mes t res brnsileiJ'os, inclusivo n de EVARI STO DE MORAIS FILHO - o insigne prefncinl1or do novo l ivr o - pDrn quem " 11estre Ger nldo" abriu h0rizontes ,
provocou debntes e levnntou probler.1DsÃ ele que nos ~presentD O DI JE ITO DO TRABALHO g; ! SEGURIDADE SOCI L NA CONSTITUICAO " nndn uog!!!tl•,
. ,
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c~nro e a1re o , expoe e sugere so~uç es que ~.e
p:reco!·l !:lnis jus tns, ficnndo n escolhD n cri tório do leitor , segundo
os ~cus interesses ou o sou estnuo de espíritd'. A:;_iás , esse nntii ogr:lat::.s!:lO f oi .:;e!:lpre ur~m constnnte nn profícun vidn intelectual de Bezerrn
c~c Hcnozes , pois em seus livros , con efeito, n~o ::;e visl~1brn~ siste:.. ,( Lcn s nt:. tuues de nf irr.wç~o ou nognçr.!o, n nt'!o ser qunndo enfrentou
c co!:Ibn te u U2Jn ideologiu , fnzonuo crí ticn doutrinnri n en " O Co!Juni s::-zo" ,
quo :tingiu n quinta ediç~o , ostD sob o pn tro c ini ~ do Instituto Nnci:>n:;l do Livro, e!'l 1974 . •
No ~eio de tnntn gente ilustre, fr nncnnente , nao nos seduz
i!"ltorpor considernçõcs próprins . Fa - lo- ei:~os , por isso , sen e!:1bnrgo
d; :.ntonçL'!o , por inter!:lél1io de juristns estrnngeiros, como MáRIO
DEVEALI, ve,...bis : " Ln exposici6n bien docunentndn _gn cndn pw1to, conf..:.r!:1~ :n vo,... Jnci 6n del nutor y_ const1 tuye w1 nporte neri torio n nuest,...os
est'K!i os" , ou <.lo Pr ofessor GEORGES VEDEL , c.tn Fnculdnde de Dire::.to cll'
Uni vo1' sidadc de Pm:>is : " Ouv,...D~e plein de clnr té, vieueur et de h Duteur
de pensóe" , ou nindn de MOIS S POBLET:C TRONCOSO, dn Universidade do
Chile: " notable y_ z:wgnifico estuc.lio, ouo confir!Jn, ill1Q voz r:1ós, el ne,...ocido pres tieio internncionn.i de gue Gernldo Bozerrn gozn .ill1 el cm:-~p o
(o lns Cion<'> ins Socinles y_ en pnr ticulnr e n el Dorocho dol Trnbn .j o" ..
No to- se que, nlÓ!:t do 11enbro honorÓrio dn I ndus t,...i al Lnw Soei ety, de
Lo!1l1ros,"-,intcgrn os qundros do Insti tuto ue Direito do TrnbDlho dn Univorsidoue. do Litornl, Argentina, do Instituto Espnnhol de Direito Processu::;l, do IEstituto Lntinon!:lericano l1e Direito do Trnbnlho e dn Segur..:.dode So~inl, dn Sociednde Intern~cional de Direito Socinl o dn Socied~ ~o Helênicn de Estudos Filosóficos , co~ sede en Atenas .
~o nosso pntr icio

(outr o.s;
Por fi~, pnrn nt!o nos nlongnrr-1os, <lois,·-pronuncinr.1ontos . MARIANO TISSEMBAUM-:- 11 publ icnci6n de grnn i nto,.,6s parn el conuci r1i ento , nn
solo de lns cl~nsul~s ~ .ln Con~t·i tuci on Brn si-: e~n, sino de su e sr ri tu
Y. ele su p,.,oyec1 6n ,J ur1 dl~O soc1 nl". Professor MIGUEL HERN~ INZ M RQUEZ ~ nutor de
T,.,ntado E:o~entnl elo Do,.,ccho elel T,.,nbnjo, 9n . ediçfto,
Madrl : " cu·· dncloso x. i nterosanto t,.,nbn j o, no ~ o lo bien docU!:lentndo de
b~bliogrnfia w1iversn1, sino lleno de aprociaciones y f inns sugerencins
gue resnl tf!n ln oxperioncin y fornn~i6n do .ê..1J: nutor , sobr ada!:lGnte ~
~ido por el publico espaftol <1edicncio Q estos to!:las".
Gernldo Bezerrn contn, al6n dcs citat1os, con os seguintes livros : Ho!'Jons Q Idéias à Luz <1n Fé (3a . ed . ), Pclftica Sinclicnl Brnsi:.eirn, Doutrinn Socin:. Q Direito do Trnbai.ho, Dissf dios Coletivos
<ln Trabn:.ho Q Di roi to de Greve (3a . ou . ) , f:. Segurança ,Sgc·i n~ DQ Brnsll,
To~ns Q Soluções .
CU!:lpro- nas ninda dizer quo o ex... presitlente <lo Tribunnl Super ler do Trabalho inicin sun Úl tinn bbra enfocm1do os fund nnentos dn
ccnstitucionnliznç~o do Direito do Trnbnlho, seguindo-se acurndo egtu~
do d.ns Constituições brnsiloirns e ele v2rins estrangeiras . O cnpltuló
terceiro trata dns linen!':'lontos dn Orden Econ8nicn, passnndc o nutor ,
so~p,.,o co~ proficiêncin, h pnrto gernl do Direito Trabalhistn, no Direito Indlviclunl do Trnbnlhb, no Coletivo, h Justiçn especinliznda e ,
finalmente, h Seguridnde Social .
Stto 487 pnginns que reproduzen, cnm
fide~idade c signifi ô ~tivnnentc , a experiência e n snbor de quen por!'!lnnc:-.e nn c6tedra IB exerceu n judicatura por lcng0s e proveitosos nnos .
( :. 1.· c
'·
-.!:-.C> J OlW ANTERO DE CARVALHO , ex- Procurntlor Geral da
Justlçn do Trabnlho , 6 autor de excelentes nonogrnfins, destncnndo- se
Cn,.,gos do Di 1,ec~o 11!! Direi to do Trabalho, 4n . od . e Direi to do T,.,abnlho Interpretado ~

A'lfENÇãO

~

Os MAGISTRADOS, os ~1EMBROS DO MINISTÉRIO PúBLICO, os ADVOGADOS ,
os trnbnlhistns, os que integra~ os qundros ad~inistrati 
vos ua JUSTIÇA DO TRABALHO e dn PREVIDENCIA SOCIAL, os DIRIGENTES SINDICAIS (dos Sindicn tos, Feuornções e Confodernçõos de e!:lprognd"s e eopregauores ) , os PROFESSORES o ESTUDANTES elo nossas FACULDADES DE DIREITO ,
DE SERVIÇO SOCIAL, DE CIENCIAS ECONOMICAS, DE ADMINISTRAÇAO PúBLICA E
DE EMPRESAS, os LEGISLADORES federnis e estndunis , "S PREFEITOS, rs
VEREADORES, os DIRIGENTES DE EMPRESAS, 0s EXECUTIVOS , rs DIRETORES e
ENCARREGADOS DE PESSOAL, cnf i1:1 , os estudiosos dos nossos proble~ns jurídicos, Ejcon0uicos e sociais nt1o po<.len prescindir dn leiturn de O DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL NA CONSTITUIÇAO, u ~ nutorin do
Professor e Ministro GERALDO BEZERRA DE MENEZES, ex- presidente do Tribunal Superior do Trabnlho .
espocinl~ente
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n
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ODIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAl
f

O Professor GERAU>ó BEZERRA DE ME·

~ES hA muito exsurae eatre os maü respeitbeis

doutrinadores do Direito do Trabalho no Brasil. Man·
tán·'! em atividade Ininterrupta, qual se vE da sepoda ediçlo, recentfaima, de O Dlnlto do Traa.u. • a
............ Sodal . . c-tblçlo, lançamento de
Palias S.A. • Editora e Distn'buidora, em excelente
apresentaçlo grifica.
O lato 6 significativo, se consid.f.nnos que nlo s6
na trabalhista, mas em toda seara do direito, proli·
leram, ultimamente, publlc:açõea apressadas. Enchem
as livrarias c:oletlneas de textos lepls e regulamen·
tares, apanhados de jurisprudhcia (nem rempre bem
selecionada), nos quais as expllcaç&s, quando existem, slo Incipientes e de vocabulúlo Inexpressivo.
Com1110ente, tais "pacotes" amontoam trechos e dispositivos, sem nenhuma inovaçlo, sem esplrito critico
ou criador. Hhxceçlles, por6m.
Propende·se a tudo reduzir ao ativismo pdtic:o,
num condeabel processo de aviltamento da · c:ifncla
jurldica. ~emplo tristfsslmo l nova aeraçlo, que re
desenco~a dos estuclol s&ios. ~preciso conveaoer os
~oços ~ que, para o homem da lei, a teoria n1o sf8·
rufica objeto de museu. O jurista, exegeta incumbido
de interpretar e reinterpretar fatos individuais e coletivos ou preceitos e diplomas leaais, nlo pode ec:Hpsar-se na superficialidade, na rotina, fuaindo l reflexlo, l substtncia, aos conceitos, ao teor doutrlnúio
etn suma.
'
Feita a observaçlo, sublinhemos que Bezerra de
Menezes conquistou esta evi~ncia atrav6s de produções que o projetam no Brasil e al6m fronteiras. A
re~i~o do seu oficio de professor e maaistrado, de sua
particJpaçio nos anteprojetos leaJslativos e nas letras
jurldicas e sociais, o leitor compreender' quanto 6
necessirio to lllllke a 1oat atGIJ lllart.
Depois de lecionar SocioJoaia no Cuno Complementar da Faculdade Fluminense de Medicina e
Noções de Direito e Leaislaçlo Social na Escola de Ser·
viço Social, ministrou Direito do Trabalho na Facul·
dade de Direito da PUC do Rio de Janeiro e exerce a
citedn na Faculdade de Direito da UFF. Reaera ainda
1 disciplina de Direito Constitucional e Coletivo do
Trabalho no Curso de Aperfeiçoamento mantido pelo
Minist6rio.
Voz autorizada, tem sido presença constante nas
~ancas examinadoras para a escolha de professores
titulares nas Faculdades de Direito de inúmeras
Universidades brasileiras. Citemos, tWrbl pada, a do
Rio de Janeiro, de Slo Paulo e do Rio Grande do Sul.
. . Por três dec@nios esteve no exerdcio de atividades
jUdicantes: l frente de uma das Juntas de Conciliaçlo e
Jutaamento da antiaa Capital da República e do Conselho Nacional do Trabalho, na presldencla do Tri·
bunal Superior do Trabalho, de que foi oraanizador
na Corre,edoria-Gerat dessa Justiça .
'
Transfonnou esses trinta anos de judicatura num
laborat6rio de experi@ncias e anAlises b'sicas l cons·
tnaçlo doutrin,ria. Seu processo de investiaaçlo nlo se
exaure nas funções de juiz e no maaist6rio.
. ~nspirou e rediaiu o projeto convertido no Decrçto~· n. 9 .797, de9desetembrode 1946, um dos últimos
diplomas, dessa natureza. assinados pelo Presidente
EU~ICO GASPAR DUTRA, e que deu l Justiça es- •
pea~l a oraanizaçlo ainda viaente, instituindo, in·
clus~, o quadro de Juizes, com inaresso dOI$ toaados,
mechante concurso, e acesso l carreira, por antiaOi·
dade. e J?Or merecimento. Garantiu, com aquela
prov•~ncJa, a marcha hist6rica da nova Justiça.
~-~....J

•

O Ministro JULIO BARATA, ex-presidente do
Tribunal Superior e titular da Pasta do Trabalho, na
saudaçlo que lhe fez em nome dos Ministros pela investidura na Corre,edoria-Geral, dera entase ao
memorivel empreendimento: "Foi V. ExaJ>r. Geraldo Bezerra, o verdadeiro autor do Decreto-lei o. 0
9.797, que estruturou a Justiça do Trabalho, intearan·
do-a no Poder Judicwio. Nenhum Juiz esquecerA esse
inestimbel serviço".
Coube-lhe1 testemunha EVARISTO DE MORAIS
FllJ{O, "presidir a diversas comissões elaboradoras de
anteprojetos legislativos ou delas participar". Restrinaimo-nos a duas refetfncias: esteve l vanparda da
Comisslo incumbida de preparar o anteprojeto do
C6diao Processual do Trabalho e, como relator·aeral
da parte concernente aos dissldios, intearou a Comisslo do anteprojeto de lei reaulamentadora do direito de
areve e conflitos coletivos, sob a vigencia da Carta
Mapa de 1946, presidida por TANCREDO NEVES,
entlo Ministro da Justiça. Tais colaborações foram
reproduzidas, com 1 parte expositiva, em T - e
Solaçla (Editor Borsoi, Rio, 1963, P'IS· 113-162).
Sua atuaçlo estA definida nas linhas do integrante
da Corte Internacional de Justiça de Haia, LEVI CAR·
NEIRO, a respeito da primeira ediçlo do livro que nos
propicia este reaistro. Reconhece o fundador da Ordem
dos Advoaados do Brasil que "o erudito e exaustivo estudo mais uma vez comprova a insupedvei competfn·
cia do a11tor nessa mat6ria. No entanto - prosseauel compet@ncia alia ele a formaçlo moral perfeita, o esplrito de justiça intransiaente que o fizeram expoente
da Justiça do Trabalho no Brasil e do penhor da con·
fiança que merece essa maptratura". Por isso mesmo,
Geraldo Bezerra foi alvo das maiores condecoraçlles
outorgadas a um mqistrado brasileiro: a Gri-Cruz do
Mérito Judiciirio, por indicaçlo da Associaçlo dos
Magistrados Brasileiros e a Gri-Cruz do Mérito do
Poder Judiciirio Trabalhista, conferida pelo Tribunal
Superior do Trabalho. O Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro dlstinplu-o com sua mais alta insf8·
nea: o Colar do M6rito Judiciirio.
Eis, num extrato, os fatos relacionados com a par·
tic:ipaçlo do Ministro GERALDO BEZERRA l'c
MENEZES , na câtedra, nos tribunais e nas comii'Oes
pri·leaislativas.
Envolvido assim nas atividades complexas e ab·
sorventes, di~isava tempo para escrever em jornais e
revistas, publicar opúsculos bem ideados, como A J dça do Traballle, • • ......llmçto aallllt6rla.Jariclea e
aodal do BIMII (Rio, 1946, Imprensa Nacional) e A
J•dçadoTrab. . . • Bniii(Rio, 1951).
Ampliava a contribulçlo cientlfica com volumes
que lhe consolidaram a posiçlo entre os luminares da
nova disciplina. Iniciou com Polldea Sladkal Bn~l
lelra (Rio, 1943. Livraria Educadora), que EVERAR·
DO BACKEUSER diz ter "as caracterlsticas de um
livro de mestre, deduzido com lógica: os capltulos
evoluem historicamente, desdobrando-se ao mesmo
tempo a doutrina de modo a ser apreendida com fa·
cilidade por tbicos e leiaos".
TULIO ASCARELLI, o conhecido catedr,tico da
Univenidade de Bolonha, expende o seauinte conceito:
"A clara e BIUda exposiçlo do desenvolvimento do
direito sindical brasileiro no quadro aeral do direito
comparado constitui, realmente, uma contn'buiçlo
noüvel ao estudo do as-to" .
Citam-no grandes celebridades: OLIVEIRA
VIANNA , MARIO DE LA CUEVA, MOJS~S POBLETE TRONCOSO, VAL.ERIANO F. LAMAS.

-~atribuições. O episódio histórico-~ocial é assinalado
por EVARISTO DE MORAIS FILHO. para fixar diz ele - "o que considero o momento mais alto do
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes na defesa da
Justiça do Trabalho. Nunca, em sua história, se lutou
tanto pela sua sobrevivência no que tinha de mais
próprio e singular". O laureado mestre de tantos livro,
de vulto na bibliografia jurídico•trabalhista, ~mbra
com rigorosa justiça: "Como Presidente do Tnbunal
Superior do Trabalho, o Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes entrava fundo na trataçllo da matéria, esmerando-se em. rebater os argumentos negativistas,
baseado na melhor doutrina e nos melhores fundamentos do Direito Constitucional e do Trabalho. Os !leUS
despachos foram sempre aprovados e acatados no
Supremo Tribunal Federal, para onde recorriam, in·
conformados, os advogados dos suscitados naqueles
conflitos". Esclarece afinal que o livro de doutrina Dlllldlol Coletl•oe do Trabalho, aparecido pouco
depois, representou o coroamento definith·o da árdua
luta.
Segue-se A Seprança Social no Brull (Rio,
• 1961). Estudo sistematizado, analítico e de aaaJor·
namento. Entre nós, um esforço pioneiro.
MARIO DE LA CUEVA, mexicano, clássico do
Direito do Trabalho, brindou La Seprldad Social en el
Brull com este reparo: "Lo he leldo com el mayor
aarado ' ba ablerto horlmntee que me proponao
adlzar en mllleccloaee 1 en mia tra~".
Um dos maiores nomes do pensamento jurldico
contemporâneo, Juiz da Corte Constitucional da IWia,
GIUSEPPE CHIARELLI, ressaltou o m~rito de La
.Slc:urezza Soclale nli BrAille, ''per la completeaa deU'
eepolbloae e p. la YUdü deU' ~ dotrlnarla". Em termos anâlogos,rnanifestou-se o magister
PAULO FEN~ZI (rev. Pr.!Y_Ideaza SoclaJe,ofltlllaioraree''·
junho de 1961. O livro lo~ apreciação de fundo na
Perfeita a coincidência de entendimento dos tfts
publicistas: CABANELLAS. BRETHE DE LA GRES·
"Re•ae Jateniadoaal da Tra•alr' da ·orr (Genebra,
SAYE e LAVIGNE, coroando a produção com per·
vol. LXXXIV , n. 0 IV, dezembro-1961) e na " Retllta
suasivos juÍ7A>s cr!ticos. Apontam-na, .cada um a seu
de Trab9»", de Madri, 1951.
modo, como um anúncio de idéias novas e explêndida
MOZART VICTOR RUSSOMANO, celebrado
afirmaçllo do pensamento jurldico-social.
comentarista da Consolidaçllo das Leis do Trabalho,
Através de artigos e meio,! 'diversos, também lhe
aponta-o como "outra contribuição sumamente valiosa
destacaram a importância: na Bélgica, JULES LOUIS
que o nosso país passa a creditar a Geraldo Bezerra de
TEI.l.IER; MIGUEL ij.ERNA.INI! MÁRQUF,Z e
Menezes". Nessa ordem, pronunciaram-se MOACYR
FRANCISCO BENITO MOLINA, na Espanha;
VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA, EGON
RICCARDO RICHARD e CARLO LEGA, na ltâlia;
FELIX GOTTSCHALK, WILSON DE SOUZA CAM·
na Argentina,. DIEGO LAMAS e RAFAEL Ct\LPOS BATALHA, HELIO DE MI RANDA GUI·
DERA na Venezuela. SEGADAS VIANA, LUIZ
MARÁES, LYAD DE ALMEIDA, CARLYLE MAR·
PEREIRA DE MELO, DA YL DE ALMEIDA, JOÃO
TlNS , MARIO C. VILELA, DAYL DE ALMEIDA e
ANTERO DE CARVALHO, no Brasil .
MARIO CURTIS GIORDANI.
Geraldo Bezerra redigiu páginas que o retratam
Dlllldlol ColedYoe do Trabalho e Direito de Gren
(I. • ed., Rio, 1949; 2. • ed., Rio, 1950; 3. • ed., Editor
na fidelidade aos seus principias, condensadas nos
Borsoi, Rio, 1957), foi examinac!o por RICCARDO
livros H o - e ld"u • Lu da Fi (3. • ed., Coleçio
RICHARD, que pontifica na Universidade de Pavia
Estrela do Mar, Rio, 1963), marco de sua caminhada
(rev. ll Dlrltto dli LaYO.., Romã, 1951~sob o honroso
literária (1942), Tema e Soluçlel e'nos opúsculos Dli·
titulo Contlfbutl bruWaal alia doctrlna del conftltl
nldacle da Pe.oa H1111Wla (Coleçilo Estrela do Mar,
collettl•l dl la•oro. O comentário serve de prefácio à
Rio, 1965), Edaeaçlo Moral e O•b -Eatadol de
Probl-u Brullelroe, (Editora La Cava Santos,
terceira edição.
Niterói, 1976), . . O Comunllmo-Critlea Deatrla6rla
Estas pAginas despertaram o interre de outros
(5. • ed., Rio. 1974, Instituto Nacional do Uvro), que
levaram em
qualificados juristas estrangeiros, que
continua despertando interesse na ãrea ideol6gica.
publicações cientificas: J. BRETHE D LA GRESNo contexto de sua bibliografia, abre o esplrito a
SAYE, em França; MIGUEL HERNÂINE MÁR·
indagações essenciais no campo do pensamento es·
QUEZ, RICARDO BUSTILLO ÁVILA, HtCTOR
peculativo, perquire a razllo última dos fatos, inflltra·
MARAV ALL CASESNOVES , na Espanha: GUIse na substância das id~ias. Ao examinar os problemas
LLERMO CABANELLAS , MARIO L. DEVEALI,
jurídicos, econômicos, politicos e sociais, volta-se para
HtCTOR GENOUD e JOSt MARIA RIVAS, na Ar·
o homem, para sua dignidade, seu aperfeiçoamento,
gentina; EDUARDO COUTURE e FRANCISCO DE
seus direitos e obrigações fundamentais, seu universo
FERRAR!, no Uruguai. Eloqüentes as citações que lhe.t
de valores - a verdade, o bem comum, a ordem, a jus·
fazem, em tratados e compêndios, JUAN D. POZZO,
tiça, a paz, as tradições e destinos da pátria.
ERNESTO KROTOSCHIN, MARIANO R. TISSEM·
Em meio a tantas ideologias, arranjos e distorções_,
BAUM e JUAN-MENENDEZ PIDAL. Jurisperitos
nossos lisongearam-na, igualmente, com a anãlise do
- - - - - move-se clara, leal, irredutivelmente,
sobre aqueles dados, aquelas bases ou princfpios
livro: JOAQUIM PIMENTA, LEVI CARNEIRO·.
definidos. Nilo se envolve em barganha espiritual e se
JOÃO DE OLIVEIRA FILHO, BENEDITO COSTA
recusa a aceitá-la como instrumento de diálogo. Nilo se
NETO, ALCJ;BIADES DELAMARE, DORVAL
trai. Nlio trai a Verdade, testemunhada por Cristo. E o
LACERDA, N~LIO REIS, CARLOS XAVIER PAES
que é admirável: "Nilo agride ningu~m por nlo com·
BARRETO, BERESFORD MARTINS MOREIRA.
partilhar d.: sua crença", proclama-o EVARISTO DE
entre muitos.
.,
MORAES FILHO.
Com a vigên.ia da Constituição de 1946, de cunho
social-democra~ havia os que susten lavam ter cessado
Representou o Brasil no Primeiro Congreuo Mun·
o poder normativo dos Tnôunais especializados, pçr
dia! de Apostolado dos Leigos, em Roma (1951); a
julgá-lo incompatível com o novo regime, atentCfi.à
Santa Sé agraciou-o com a Comenda de Silo Grea()rio
separaçllo dos Poderes e coatrários à delegação íle
Magno, outorgada por PAULO VI. Nilo se fecha nos

Noutro ensaio, Doatrlaa Sodal e Dlrelte do
Trabalho (Rio, 1954), refoge a superficialidades e
lugares comuns. Sobre este depõe CÂNDIDO MOTA
FILHO, Ministro do Supremo Tribunal Federal e
Professor da Faculdade de Direito de Silo Paulo: "Li-o
e apreciei-o pelas idéias, pelo estilo e pela segurança
das convicções, que silo de um estudioso e, principalmente, de um mestre".
PIERRE LAVIGNE. o escritor deLe tra..U d lel COIIItltlldo• fraaça~Ma (1789-1954), pondera que
estas páginas colocam Geraldo Bezerra "aa aombre
dea paada comeatatean de la. dnetrlae IOdale de ·
rt,u.e et 1011 aadlfaee 1116rlt.a • Cll dn d'ftre aaheraele". lnexcedlvel pronunciamento, bastante para a
consagraçilb da obra. u -•• aeeeaarllllll.
Em tom anâlogo, a revelar-lhe a seriedade e o enfoque criativo e inovador, 1 critica do consumado jurista e ~iólogo JEAN BRETHE DE LA GRESSA YE. da
Faculdade de Direito de Bordeaux, In "Anais" da
Universidade (n.2, 1954, pág. 135): "Cet ounaae,
d'ue paad clarú et d'aae préclllón remarquable, apporte aae p~e coatrlbatlon • l'hlltofre contemponlne d• doctriMIIIOCialel",
Da Argentina, GUILLERMO CABANELLAS, o
mestre do Tratado Elaneatal de Deredlo Laboral
(quatro tomos), expressa-se de maneira singular: "Su
obra Doutrina Social e Direito do Trabalho la he leido
no ya coa latem elno como una lecclón de •blu enaelauu. Eltlmaba•com mucha falta de ru6n-que
clelpa411 de quaato ae habla eacrlto aobre la doctrlna
IIOdal de la qleala, poco o nada podrla dl•r-ae. Su
obra d.-aeetra. al contrario, que muchu coau eatabaD por declrae 1 que era necee..rto que ae dUeran.
Obra como la 1111a quedan, conatruyen y abren ho·
rlzonte optlmllta en nlaclón a lol probk!mu labo-
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domínios de PLATÃO, ARIST0TELES, SANTO
TOMÁS DE AQUI NO e JACQUES MARITAIN. Mas,
levando·lhe em conta a preparação humanlstica e
filosófica, acolheu-o a Sociedade Helênica de Estudos
Filosóficos, com sede em Atenas.
Nas palavras introdutórias ao livro O Direito do
Trabalho e a Seprldade Social na Collltltalçlo, 50·
bressai este pronunciamento do eminente elaborador
do Anteprojeto de Código do Trabalho: "Pela relaçlo
das obras de Geraldo Bezerra, enumeradas em pAgina
própria deste volume, todas ou quase todas em vArias
edições, pode-se facilmente avaliar quanto lhe deve a
doutrina brasileira do Direito do Trabalho. A sua teae
para a cátedra - O Direito do Trabe.lbo u C..dtulçio BrMDelra - ~a que ora se reedita , inteiramente
reescrita e reelaborada diante dos novos textos de 1967
e lq69. At~ hoje é a única monografia nacional sobre a
matéria, es!lotada há muitos anos e sempre procurada
pelos estudiosos".

1

Acrescentamos que foi bem acolhida pelos entendidos dos dois campos do Direito. A ela se reporta, nos
memoráveis Comentários à Constituição, o Ministro
EDUARDO ESPfNOLA , ex-presidente do Tribunal
Supremo. Anteriormente, destacara "o notbel e perfeito capitulo sobre a Justiça do Trabalho, quer na
Constitpição de 1946. quer nas precedentes, valiosa
contribuição do jurista de alta competência para o
exato conhecunento dos importantes problemas lucidamente expostos e magistralmente resolvidos" .
ORLANDO GOMES , em~rito lente do I• dYU. e
do ao•um lua, sublinha que, da leitura do livro "ficou
confirmado o alto conceito em que tenho o autor como
um dos expoentes do Direito do Trabalho no Pais".
Repercutiu em plagas estranhas .. fundamentada
análise constitucional. GEORGES VEDEL, da
Universidade de Paris, nome de suprema grandeza,
sintetizou o julgamento em duas linhas: "Oawap
pleln de clarté, 'l'lpear et ele ..tear de peDIM".
Outro luminar, MIGUEL HERNAIN& MÁR·
QUEZ, a quem se deve o Tratado ElemenJa) de 1De.
redlo dtil T~ (9. • ediçio) na "R~·IatJt de Tra~o''
(Madrid, junho • 1956) grafa que o nosso patrício é
"sobradamente conhecido pelo públko espanhol
dedicado a estes temas". Eis o trecho: "Dentro de eata
. . . aeaerka de orleataclón 1101 complace aobre~a coaoeer J pod• ~tar el culclado.o ,. In·
de nlleltro coleaa braallefto, no aolo
blea doc:amentado de blblloarafla unlvenal, llno lleno
ele apredadoaea J 0.... aqerenclaa que reaaJtan la e•·
perllada 1 fCII'IIUidóa ele lU autor, aobradamente
conoddo por el pabllco eepaflol dedicado a ealoa te-

tcn#aaate trab.,

.....

".

KtCTOR GENOUD. publicista argentino. fo:
caliza-a na "Gaceta del Trab•" de Buenos Aires
(outubro· 1956). Refere-se à ftfeputaclón continental''
de Geraldo Bezerra e assevera enfaticamente. "Non
C%ee- que em DUeiUo paít baya nadle, entre los que
mlltan em n..Ua etpedaldad, que lpore queln ea J
cta' hace ..ae Uaatn braalello".
O tratadista WALKER LHiiARES aconselha o
livro "como •alloea obra de coMulta a loa alunoe de ml
catedra aal'l'enltarla de Dereebo del Tra~o de la
Ual'l'en1= a'!,e Chile. E adita: "EI metodllco y lumia1 de loa prlaclploa aodalea de la naeva
COIIItltudon brulelll, ea IIIJDalllente 6tD en 1oa paíaea
atraqf.oa porque maeatra !D forma clara a la vez que
pree..., el profundo coatea~o aoclal 1 humano de la
Carta Fa....._atal ele ••araade nadón. El Ubro cona·
llta,ye por loa ladllaatlble. IMrttoa de au concepclón e
de • realbadón, aa eerlo aporte para 101 eatudloa de
Dereebo dtil Tr..._,.".
O Dlrtilto do Trab...o e a Seaurtdade Sodal na
Coaatltalçie apresenta-se como ·obra prima, na pes·
quisa, no m~todo , na lucidez, na linguagem , na hcr·
menêutica, na provisio cultural, ria contrilruição cientlfica.

-3do proce~so

Digno H atençio')(curado exame
evolutivo dos sistemas e instituições políticas, resultan·
te da.incorporaçio às Constituições, após a Primeira
Guerra, de novo capítulo atinente à Ordem Econômica
e Social, com amplas perspectivas ao Direito Público,
assegurando ao Estado meios eficazes para melhor
realizaçio de suas finalidades últimas, tão apregoadas.
de promover o bem comum. de assegurar o equili~rio e
a paz interna. J>r esta visio dinâmica, aliada a uma
visio prospectiva, e mais, pela segurança da inter·
prelação, pelo confronto dos preceitos basilares, nos~os
e alienlgenas, pelo conhecimento e dimlgaçA~ da
doutrina universal, o livro supera o contexto geogmhco
a que o escritor pretendeu confiná-lo. rrampõe hmites, abre-se à e,·olução jurídica, à problemltica
econômica contemporânea, às mudanças e ultrapa\·
sagens em gestaçio, exigidas, no campo social, pelo
avanço da ciência e da t~cnica.
Ao que vimos, o autor credenciou-se ao Instituto
de Direito do Trabalho da Universidade Federal do
Utoral (Argentina), ao Instituto Espanh<ll de Direito
Processual, ao Instituto Brasileiro de Medicina do
Trabalho e Previdência Social, ao Seminário de Le·
gislaçio Social da Faculdade de Direito da Universidade de Sio Paulo e, na qualidade de membrO ho·
norário, ao Instituto de Direito Social daquele E~tado.
Fez jus ao galardão de membro da Sociedade Internacional de Direito Social e titular honorário da lnduatrlal Law Sodecy, de Londres. O destaque do~ ..cus es·
critos, aqui e alhures, motivou o Ministério das Re·
!ações Ellteriores a inscrever-lhe o nome na Ordem de
Rio Branco.
Resta uma consideração final.

~ue

EVARISTO DE MORAIS PILHO assevera
o
livro abre horizontes, provoca debates e levanta
problemas. Em seguida informa que "trata, pratt·
camente, de toda a legislação ordinária do trabalho e
da previdência social". E por considerar que o texto da
Carta de 67-69 constitui um autêntico índ1ce pessa
mesma legislaçllo, assevera que "somente pode escrever uma obra como esta um.especialista que te11ha a
capacidade de dominar os dois campos da cultura
jurli<Jica o constitucional e o trabalhista Matéria
bifronte, exige pleno conhecimento de ambas as técnicas, de ambas as bibliografias, de ambas as expe·
riências jurídicas. Por sorte nossa . elas se encontram
reunidas em mãos do Professor Geraldo Bezerra de
Menezes".
Uma coisa é certa. O Direito do Trabalho e a
Seprldade Sodal na Collltltulçio harmoniza teoria e
prAtica: na exegese, na critica, na exatidão dos' con·
ceitos, na riqueza de informações. Esmera-se na or·
denaçlo didática. Tem, conseqüentemente, assegurada ampla receptividade nos cursos juridi~s~
· nstitui
fonte riqulssima de consulta a todos os espe.:tal tas.
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livro, sexo é tema de curso I
e enfermagem tem Semana
Luiz Maaalhiea1

O Professor Geraldo Bezerra de Menezes, titular de
Direito do Trabalho da UFF e membro da Comissão
Nacional de Moral e Civismo do MEC, publicou a segun~a edição de seu livro O Direito do Trabalho e a
&guridade Social na Constituição, cuja primeira edição
mereceu encômios dos juristas Eduardo Espínola, ex·
:Presidente do Supremo Tribunal Federal professores
~vi Carneiro, Orlando Gomes, Valdemar Ferreira e
Mozart Vitor Russomano, além de referências elogiosas
dos juslaboristas Mário de La Cueva, do México, Mário
,~eali, da Argentina, e Moisés Poblete Troncoso, da
·Universidade do Chile. Dois dos maiores constituciona·
4istas franceses. os professores Jean Rivero e Georges
Nedel, em carta ao autor, frisaram a importância da
'obra. destacando-a, o segundo, como uma ..ob ra plena
de clareza. de vigor e de altitude de pensamento."
: - No livro, de 487 páginas, o Professor Bezerra de
;vienezes desenvolve considerações preliminares sobre o
processo histórico e social de constitucionalização das
pormas trabalhistas. o que constitui a parte introdutória,
J!xpondo seu pensamento e sua doutrina nos restantes
~apítulos. referentes à Justiça do Trabalho, Direito
~ndividual do Trabalho, Direito Coletivo do Trabalho e
~guridade Social (previdência e assistência).
,
O Professor Bezerra de Menezes viajará a São
:Paulo. atendendo a convite da USP, a fim de participar
tia banca examinadora de concursos para livre-docentes,
l]l..havendo participado da comissão de concurso público,
na Faculdade de Direito da mesma Universidade, para
. }:irofessor-titular.

- - - - - -- -
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Editado por Palias S.A. Editora e Distribuidora veio à lume, nestes
dias, mais um livro do Professor Ministro Geraldo Bezerra de Menezes "0 Direito do Trabalho e a Segtiridade Social na Constituição".
O novo livro, luxuosamente encadernado, tem a matéria bem distribuída em 487 páginas. Na "introdução", ~focaliza com precisão os funda.
mentos do constitucionalismo social e o seu histórico, no Brasil e no mundo, mostrando-se o autor completamente a par da mais recentes manifestaçõe..5 constitucionais. O seu ensaio no direito comparado procura ser
exaustivo e .atuai". Em seguida, no livro I, a obra trata do "Direito do
Trabalho", (parte geral), no 11, do "Direito Individual do Trabalho", no
Ill, do "Direi to Coletivo do Trabalho", no IV, "Da Justiça do Trabalho",
no V, da "Segul'idade Social".
Em toda a obra nota-se, sempre finlle, a posição do autor: "O abstencionismo estatal e antiga concepção de liberdade não se coadunam com
as exigências c•conômico-sociais, colidem com as conquistas do Direito do
Trabalho e Seguridade Social".
Evariste de Morais Filho, mestre na matéria, dizendo o autor "um
mestre", depois ae considerações desta ordem, "Geraldo Bezerra de Menezes sempre foi padrão de magistrado e de homem público" sobre a obra
manifesta-se: '"Trata ele (o livro), de toda legislação ordinária do trabalho e da previdência social". . . "daí somente poder descrever uma obra
come esta um especialista que tenha a capacidaae de dominar os doi.s campos da cultura :urídica, o constitucional e o trabalhista. Matéria bifronte,
exige pleno conhecimento de ambas as técnicas, de ambas as bibliografias,
de ambas as experiências jurídicas. Por nossa sorte elas se encontram
reunidas nas mãos do Professor Geraldo Bezerra de Menezes".
Bem se vê, não tivesse Geraldo Bezerra de Mepezes garantido posição invejável na vida jurídica do Paí5 com "Homens e Hléas à Luz da Fé",
"Política Sindical Brasileira", "Doutrina Social e Direito do Trabalho",
"O Direito cl<' Trabalho na Constituição de 1946", "Dissídios Coletivos do
Trabalho'·, "A Segurança Social no Brasil", "Temas e Soluções", "O Comunismo - crítica doutrinária", "Educação Moral e Cívica" etc., o teria
com "0 Direito do Trabalho e a Seguridade Social na Constituição" pela
amplitude de conhecimentos, não só Ros limites do Direito do Trabalho,
mas tc·mbém, na grande área do Direito Constitucional e da Ciência Econômica.
•
Sim, ótlmo livro; profundo, atuai e necessário. "Direito do Trabalho
e a Seguridade Social na Constituiçio" é, indiscutivelmente, "obra de
mestre".
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~ is"tá nas Hvrarias o Úvro O Direito
do Trabalho e a Seguridade Social na
Constituição, do Sr Geraldo Bezerra
de Menezes, um dos fundadores do
Tribunal Superior do Trabalho.
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Lance-livre

• o Oovemedor do IUo Grande do
Sul, Slnval GuazeW, ~ novamente
a Bruill&, _... qnlnrena Leva um.
ba.lanço da altuaçi.o politlea do Batado depola du reformaa de abril
• O Udor de Gfterno, Deputado .lá
Boall--. eomemorou oatem 73 anot,
em Dele Bort.oate, DO pUaiUIDe daa
.............. l,dell&lo.
• O relator do proJeto da Arena
adiando para 19'79 aa convenções pu..
&ldárlu ' o Deputado cearense Claudino ll.llell, procurador do ParUdo JUD·
to 10 TSB.
• Loco . - o acUamento for aprnado, o p!'elldeDte nactcm&l 4& Area&,

U.,Ut&do l'raDcellno Pereira,

OODft-

eará todoa • dlrlpnte. repoaall ,.ra
ama I'81IDIIe ena BruOia, an._ de
junho.

.

• o senador Paulo BI:'OIIIarcl

puaoa

o ftm de aemana, em BraaUla. prepa-

rando o dlacUI'IO de análise geral da
altuaçio polltlea bruUe1ra. Inscreveuse pan. falar, pelo MDB, quarta-feira.
• No Ble, . - oomllllo téenloa lnrle1&,

&rueDIIe a f6na* de fabricação

do plú&leo ......,_..... Mala dlficB
do tae fui-lo,.,_. .... lnar os eon.
ll1lllddolw .......: .,..... de .....

u

van~

mep'ftla para o

ambiente, ' opaeo -

melomais feio, por-

tanto, tae o plástico anU-eeolólleo.

• VIY acontecer, no BrasU, Mte anq:
o Oongreuo Mundial de Barmen. In·
Clul, DO programa, um COnCUl'BO de lle•
ceitaa de coquetjla,

• A raelonalls&ção do oomlnmtnel
entroa para oa slogana do boleUID
men ·&I do Slndieato Nacional doa EdL
tores de Unes. O IÍIUmo número recomenda: "Noa ftna de aemana, eoo-

nomlse psolln& - leia um bom ~~vro•.
• Acaba de ~r identificado o recordiSta em creeclmento com a tudo da
Guanabara com o Estado do Rio. Bm
doia anos, o Centro de Processamento
de Dados do Estado creeceu mala de 1
m.U por cento. De um faturamento
anual de Cr$ 1S mllhões em· 1973, cheaou aaora aos Or$ 150 milhões. Nunca
ae proce1180U tlanto dado no Rlo de Ja-

neiro.
• Tem nno formato o Almanat•
do Eúrdto. Na odlçio dede ano, o
Uno Dia OID tamanho am po11M

70· 11S

lll&lor . - •

anterlonl, --.ande

a lnnatio de ano pu~ade, de fuer
OID . . . dlfereat. u Nlnu rel&-

tiYU a eada AnaL Tru, tamWm, am
pia para lel&ara .., abrftt&taru.
• Oonunua a pol6m1ca 10bre a Jurtacllçio doi ratG8 cariocu. A I'DMA,

est.dual, enueaou-os aoa cuidados da

PretekurL A Prefeitura reçoode que
Dlo tem Yerba nem especlallataa em
~eu com'*-. Bnquanto ee dlacute sua
dd&dama, eles ocupam a cklade.
'• PriDaelre renl&ado do oonrinlo do
eooporafio tecnel6lle& ualnaclo com
a tnllaterra . . ano ....-.o: eomeça
a .......... de Colllelho Brltanleo

para . . . . . .hbnento . . tecDOioll&delemteaçeaepail.
• Aa obru de OI)I'Mealio de encbentaee vio ttrar da palaaem de Reclte
uma du ponwa maia tradlcionail sobre o no Olplbarlbe: a da Torre do
Derby.

•

Aa donu-te-easa de Belo Borlson..

te estio enYIPdo memorial à Prefei-

tura pedindo a utlnçio do eorpo
lemlnlno de pris. Alepm, no a..._
aulnado, • falta de enaprepdaa domútlcaa.
• Os caçadores de eeqWaltlcu da
oaaa Branca acabaram de encontrar,
nos Estados Unidos, mala uma novidade: llmm1 Carter 6 o prbnetro
Preeklente a.merlculo, de.sde a década
de 50, a nlo ptar de golfe. Anta
dele, pasaou pelo Ocm!mo toda uma
dlnut.ia de gOlfJiltaa: Bteenbower,
KennedJ, lobnlon, Nimn e Oerald
Ford.
• Aa noas oJnou para melbo......_
to do tnn.üo, em Bruilla, eatio in·
n.dindo as ireaa arborbadu du
aapenaaadral resldellel&ls.
• O MlaUtro da 8aúde, Paulo de
Almeida Machado, escJance que não
há, no Governo, qualquer estudo aobre Umltaçio de natalidade DO BrasU,
como politica de controle demOCrático.
Estuda-ae apensa um proJeto de aamtêncla àa mlea em caaoa de Jl'Qvldes
per1pa.
• Está nuiiYrarlu o Une O Direito )
do Trabalho e a Segurldade SOcial na

Oonatttulçio, .. Sr Geraldo Beserra

de Men 111, . . . _ I~ do
'l'rl1tanal ......... Trabalbe.

,__.--

e;..

k.--

mbo ·reivindica
1cão
de escolas
,
I

dicação de melhoria para o Escola Básica Rui Barbosa,
murucipio. Foi solicitado um à.n Vila e mais 2 salas na Es3/Cesso norte e sul, ligando a . col:l. Bâsica Rilla no distrito
sede do município à se 468; 09 Imti. Finalmente o pre
a criaçãu e construção das 1 feito solicitou a construção
Escolas B~1sicas de Santiago dG uma ponte de concreto
com 6 S:lles de aula, de Sal- armado sobre o Rio das Sau
to da Saudade com 6 salas tjarles. ligando Quilombo
de aula e de Vistn. Alegre com São Domingos, além de
com a ampliação em mais 4 u:n auxilio financeiro para
salas de aula na. Escola Bá- en:!::J~::alhamento da estrada
sica Prcresscra Jurema Savi Quilombo-Salto Saudades e
Milan"s. Foi pedido tam- j São Domingos.
bé:n mais 6 salas de aula na ·
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Dia, ussina~a p:!lo Ministro
da Marinha, que lembrou as
1 grandes rl'ali'llÇÕCS da Ma~
; j rinha Brasileira, ressaltan1o
que "tais feitos, mais do que
• simples rasgos de i;'lspiração,
'

I

I revela:.l,

sem dúvida,

•

uma
técni
c :) profissional,
aliada ao
perfeito entendimento dos
homens e o conhecimento
::o material flutuante".

I exaustiva preparação
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PROF. :ARNALDO SAO THliA.GO: CONVIDADO
DE PARIS

O Prof. Arnaldo S. Thiago é um nome que infunde respeito e admiração nos meios culturais e intelectuais de Santa Catarina e do Brasil.

Escritor primoroso, jornalista e poeta, o Prof. Arnaldo S. Thiago é dessas personalidades que apesar
da avançada idade - 91 anos - , não se deixa alquebrar pela inércta, continuando como dantes, enrique
cendo as letras e o patrimônio cultural de Santa Catarina. dentro no Brasil.

()
1--

-

Admirador sincero do ilustre Mestre, guardo comigo, com carinho/ diversos livros e escritos do vene
rando ancião, ond' nos momentos de lazer, vou abebera.r{me nos seus ensinamentos de cultor do verná
culo e Mestre autorizado da literatura catarinense.

Arnaldo S. Thiago desde cedo iniciou sua caminhada em prol da boa literatura, e firme continuou a
ilustrf{la com o vigor ~ sua inteligência, m ostrandonos os caminhos mais belos da existência humana,
isto é, ensinando-nos o Bem/ as Belas Artes.

!-

;,

ja,

Escritor de renome nacional Arnaldo S. Thiago,
é hoje uma personalidade conhecida além fronteiras,
através de seus livros sempre irradiando esperanças
e ensinando a todos a llngua que imortalizou o gran
de autor dos "Lusiaõ.js", pois seus livros são verdadeiros relicários de fé e de esperança nos destinos da
humanidade.

Agora, fomos surpreendidos com o convite que a.
França lhe dirigiu para t,g_mar parte no concurso de
Literatura de Paris. Sem dúvida alguma é um convite
desvanecedor, e Arnaldo São Thiago
por certo há
de encontrar-se feliz em ver seu no~ lembrado para
tão importante tertúlia intelectual de Paris.

....

j

;,

Ao velho e admirável Mestre, membro da Academia Catarinense de Letras e intelectual de primeira
linha no panorama cultural do Estado/ nossos efusivos
cumprimentos pela. alta distinção de que foi alvo, e
nossos votos de constantes felicidades .
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DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDA.DE sqciAL NA CONSTITUIÇÃO
O autor e Sua Obra
·

Inspirou e redigiu o projeto convertido no Decretolei n. 0 9. 797, de 9 de setembro de 1946, u m dos últimos
diplomas, dess a natureza, assinados pelo Presiden te
EURICO GASPAR DUTRA, e que deu à Justiça especial a drganização ainda vigente, instituindo, inclusive , o quadro de Juízes, com ingresso dos togados,
mediahte concurso, e acesso à carreira, por antigüidade e _por merecimento. Garantiu, com aquela
providência, a marcha histórica da nova Ju stiça.
O Ministro JULIO BARATA, ex-presidente do
Tribunal Superior e titular da Pasta do Trabalho, na
saudação que lhe fe z em nome dos Ministros pela investidura na Corregedoria-Geral, dera ênfase ao
memorável empreendimento: "Foi V. Exa. Dr. Geraldo Bezerra, o verdadeiro autor do Decreto-lei n. 0
9. 797, que estrutu rou a Justiça do Trabalho, integrando-a no Poder Judiciário. Nenhum Juiz esquecerá esse
inestimável serviço" .
Coube-lhe testemunha EV ARISTO DE MORAIS
FILHO, "presidir a diversas comissões elaboradoras de
anteprojetos legislativos ou delas participar" : Restringimo-nos a duas referências : esteve à vanguarda da
Comissão incumbida de preparar o anteprojeto do
Código Processual do Trabalho e, como relator-geral
da parte concernente aos d issídios, integrou a Comissão do anteprojeto de lei regulamentadora do difeito de
greve e conflitos coletivos, sob a vigência da Carta
Magna de 1946, presidida por TANCREDO NEVES,
então Ministro da Justiça. Tais colaborações foram
reproduzidas, com a parte expositiva, em Temas e
Soluçiee (Editor Borsoi, Rio , 1963, págs. 113-162).
Sua atuação está definida nas linhas do integrante
da Corte Internacional de Justiça de Haia, LEVI CARNEIRO, a -respeito d a primeira edição do livro que nos
propicia este registro. Recon hece o fund ador da Ordem
dos Advogados do Brasil que "o erudito e exaustivo estudo mais uma vez comprova a insuperável competência do autor nessa matéria. No entanto- prossegueà competência alia ele a formação moral perfeita, o es·
pirito de justiça intransigente que o fizer am expoente
da Justiça do Trab alho nó Brasil e do penhor da confiança que merece essa magistratura". Por isso mesmo,
Geraldo Bezerra foi alvo das maiores condecorações
outorgadás a um magistrado brasileiro: a G rã-Cruz do
Mérito Judiciário, por indicação da Associação dos
Magistrados Brasileiros e a Grã-Cruz do Mérito do
Poder Judiciário Trabalhista, conferida pelo Tribun al
Superior do Trabalho. O Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro distinguiu-o com sua mais alta insignea: o Colar do Mérito Judiciário.
Eis , num extrato, os fatos relacionados com a participação do Ministro GERALDO BEZERRA I'~
MENEZES , na cátedra, nos tribunais e nas comi~:.ões
pré-legislativas .
~
Envolvido assi~dades complexas e absorventes, divisava tempo para escrever em jornais e
revistas , publicar opúsculos bem ideados, como A Juatlça do Trabalho, aua algn)Ocaçlo na hlatórla juridlca e
aoclal do Brasil (Rio, 1946, Imprensa Nacional) e A
Juatlça do Trabalho no Brasil (Rio, 1951) . ·
Ampliava a contribuição cientüica com volumes
que lhe consolidaram a posição entre os luminares da
nova disciplina. Iniciou com Política Sindical Brasileira (Rio, 1943, Livraria Educadora), que EVERARDO BACKEUSER diz ter " as caracteristicas de um
livro de mestre, deduzido com lógica: os capitulas
evoluem historicamente, desdobrando-se -ao mesmo
tempo a doutrina de modo a ser apreen dida com facilidade por técnicos e leigos" .
TULIO ASCARELLI , o conhecido catedrático da
Universidade de Bolonha , expende o seguinte conceito:
"A clara e aguda exposição do desenvolvimento do
direito sindical brasileiro no quadro geral do direito
comparado cons'titu i, realmente , uma contribuição
notável ao estudo do assun to".
Citam-no grandes celebrida des: OLIVEIRA
VIANNA, MARIO DE LA CUEVA, MO!Sf:S POBLETE TRONCOSO , VALERIANO F. LA MAS.
Noutro ensaio, Doutrina Social e Direito do
Trabalho (Rio , 1954), refoge a superficialidades e
lugares comuns. Sobre este depõe CÂNDIDO MOT A
FILHO , Ministro do Supremo Tribunal Federal e
Professor da. Faculdade de Direito de São Paulo: " Li-o
e ap reciei-o pelas idéias, pelo estilo e pela segurança
das convicções, que são de um estudioso e, principalmente, de um mestre" .
PIERRE LAV IGNE, o escritor deLe travall dana
Ies comtltutlom françallea (1789-1954), pondera que
estas páginas colocam Geraldo Bezerra " au nombre
de• arand• comentateun de I~ doctrlne 1oclaie de
l' !;;glllle et aon audlince mérltera à ce tire d'itre unheraeUe". Inexcedivel pronunciamento, bastante para a
consagração da obra. Unum • t neca~arlum.
Em tom análogo, a revelar -lhe a seriedade e o enfoque criativo e inovador, a critica do consumado jurista e sociólogo JEAN BRETHE DE LA GRESSAYE, da

Edmo Rodrlgueç Lu tterbach
Da Academia ~;lumlnense

Faculdade de Direito de Bordeaux , In "Anais" da
Un iversidade (n.2, 1954, pág. 135): " Cet ouvrage,
d'une grand clarté et d'une précllllón remarquable, apporte une précleuae contrlbutlon à l'hiatolre contemporalne d ea doctrlnea aoclalet".
o Da Argentina, GUILLERMO CABANELLAS,...J:!
mestre do Tratado Elemental de Derecho Laboral
(CÍUatro tomos), expressa-se de maneira singular: "Su
obra Doutrin a Social e Direito do Trabalho la he leido
no ya con lnterés sino como u na lección de ~ablas enaeílanzaa. Eatlmaba•com mocha falta de r azôo- que
deapués de quanto ae habla escrito sobre la doctrlna
aoclal de la lgleala, poco o nada podrla dizer-se. Su
obra de,Jilueatra, ai contrario, que mochas cosa• estaban por d eclrae y•que era necea1arlo que se dijeran.
Obras como la suya quedao, comtruyen y abren horizon te optlmlllta en felaclón a lo• problemas labo- .
rarea".
\.\
Perfeita a coincidência de entendimento dos tr~s
pub licistas: CABANELLAS , BRETHE DE LA GRESSAYE e LAV IGNE, coroando a produção com persuasivos j uizos criticas. Apontam-na, .ta da um a seu
modo, como um anúncio de idéias novas e explên dida
afirmação do pensamento jurídico-social.
Através de artigos e meio$ ' diversos, também lhe
destacaram a importância: na Bélgica, JULES LO UIS
TEI.LIER; MIGUEL IJERN ÁIN,Z MÃRQUEg' e
FRANCISCO BENITO' MOLINA, na Espanha;
RICCARDO RICHARD e CARLO LEGA, na Itália;
na Argentina, oDI EGO LAM AS e RAFAEL Cj\LDERA na Venezuela . SEGADAS VI ANA, LUIZ
PEREIRA DE MELO, D AYL DE ALMEIDA; JOÃO
ANTERO DE CARVALHO , no Brasil .
Dissídios Coletivos do Trabalho e Direito de G reve
(1. 3 ed., Rio, 1949; 2.• ed. , Rio, 1950; 3.a ed. , Editor
Borsoi, Rio, 1957) , foi examin ado por RlCCARDO
RICH AR D, que pontifica na Universidade de Pavia
(rev. 11 Dlrltto del La.vor" Romá, 1951) sob o honroso
1
titulo Contrlbutl brasUiaíd alia doctrlna del conflltl
collettlvl dl lavoro. O comen tário serve de p refácío à
terceira edição.
Estas páginas despertaram o in teresse de ou tros
qualificados juristas estrangeiros, q ue a elevaram em
pub licações cientificas: J. BRETHE DE LA GRE SSA YE, em F rança; MIGUEL HERNÃINZ: MÃRQUEZ, RICARDO BUSTILLO ÃVILA,' Hf:CTO R
MARA V ALL CASESNOVES, na Espanha; GUIU E RMO CABANELLAS, MARIO L. DE VEALI ,
H~CTO R GENOUD e JÕSf: MARIA R IVA S, na Argentina; EDUARDO COUTURE e FR ANCISCO DE
FERRAR! , no Uruguai. Eloqüen tes as citações que lhe
fazem, em tratados e compêndios , JU AN D. POZZO,
ERNESTO KROTOSCHIN , MARI ANO R. TISSEMBAUM e JUAN-MEN ENDEZ PIDAL. Ju risperitos
nossos lisongearam-na, igualmente, com a análise do
livro : JOAQUIM PIMENTA, LEVI CARNEIRO,
JO ÃO DE OLIVEIRA FILHO, BENEDITO COSTA
NETO , ALCEB1ADES DELAMARE, DORVAL
LACERDA, NELIO REIS , CARLOS XAVIER PAES
BARRETO, BERESFORD MARTINS MOREIRA,
entre mu itos.
j.#J
Com a vigên/ ia da Constituição de 1946, de cunho
social-democrat4 havia os que susten tavam ter cessado
·o poder normativo dos Tribunais especializados, por
julgá-lo incompatível com o novo regime, atento à;
separação dos Poderes e contrários à delegação de
atribuições . O episódio h is tórico-social é assinalado
por EV AR ISTO DE MORAIS FILHO, para fixar diz ele - "o que considerO o momento mais alto do
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes na defesa da
Justiça do Trabalho. Nu nca , em sua história, se lutou
tanto pela sua sobrevivência no que tlnha de mais
próprio e singular". O laureado mestre de tantos livros
de vulto na bibliografi a juridico-trabalhista, relembra
com rigorosa justiça: "Como Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, o Min istro Geraldo Bezerra de
Menezes entrava fundo na tratação da matéria, esmerando-se em rebater os argumentos negativistas,
baseado na melhor doutrin a e nos melhores funda mentos do Direito Constitucional e do T rabalho. Os seus
despachos foram sempre aprovados e acatados no
Sup remo T ribunal Federal, para onde recorriam, -inconformados , os advogados dos suscitados naqueles
conflitos". Esclarece afinal que o livro de doutrina Dissídios Coletivos do Trabalho, aparecido pouco
depois, representou o coroamento definitivo da árdua
lu ta.
Segue-se A Segurànça Social no Brull (Rio,
1961). Estudo sistematizado , analitico e de aglornamento. Entre nós, um esforço pioneiro.
MARIO DE LA CUEVA, mexicano, clássico do
Direito do Trabalho, brindou La Segurldad Social en el
Brasil com este reparo: "Lo he Ieído com el mayor
agrado y ba ablerto horlzontea que me propongo
utiUzar en mlllecclonea y en mls trab~os".

1~
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Um dos maiores nomes do pensamento juridico
Outro lumin ar, : M IGUEL HERNA INS MÃRcontempor.â neo, Juiz d a Corte Constitucional da Itália,
QUEZ, a quem se deve o Tratado Elemenlal de DeGIUSEPPE CHIA RELLI , ressaltou o mérito de La
recho del Trab~o (9. a edição) na "Revista d e Tra!Jtüo"
Slcurezza Soclale nel Braslle, " per la completezza dell'
(Madrid, junho · 1956) grafa que o nosso patricio é
eapotlzlone e per la vastldá dell' lnformazlone dotrl"sobradamente conhecido pelo p úblico espanhol
dedicado a estes temas". Eis o trecho: "Dentro de esta
narla". E m termos análogos manifestou-se o magister
Unea generlca de orlentaclón nos complace sobrePAULO F EN ~ ZI (rev . Prevlden.za Soclale,-maiojunho de 1961: O livro loliou apreciação de fundo na -rt{ JJJ.~a conocer y poder comentar el cuidadoso y ln"Revue lntematlonal du Travall" da ·oiT (Genebra,
teretsante trabl\lo de nuestro colega braslleilo, no .solo
blen documentado de bibliografia uni venal, sino lleno
vol. LXXXIV, n. 0 IV, deze mbro-1961) e na "Revl1ta
de apreclaclonea y fina• sugerenclas que resaltan la ex·
deTrabi\Jo", de Madri, 1951.
perlênda 1 formaclón de su autor, sobradamente
MOZART VICTOR RUSSOMANO , celebrado
conocldo por el publico espailol dedicado a estos tecomentarista da Consolidação das Leis do Trabalho,
mas".
aponta-o como " outra contribuição sumamente valiosa
JBP
que o nosso pais passa a creditar a Geraldo Bezerra de
Menezes". Nessa ordem , pronunciaram-se MOACYR
VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA, EGON
HÉCTO R GENOUD , publicista argentino, foFELIX GOTTSCHAL K, WILSON DE SOUZA CAMcaliza-a na " Gaceta dei Trabi\Jo" de Buenos Aires
POS BATALHA, HELIO DE MIRANDA GUI(outubro · 1956) . Refe re-se à "reputaclón continental"
MARÃES , LYAD DE ALMEIDA, CARLYLE MARde Geraldo Bezerra e assevera enfaticamente: "Non
TINS , MARI O C. VILELA, DAYL DE ALMEIDA e
creemos que em nuestro país haya nadle , entre los que
MARIO CURTIS GIORDANI.
mUltao em nuettra etpecl allda~, que Ignore queln es y
qué hace ette Ilustre brasUeilo" .
Geraldo Bezerra redigiu páginas que o retratam
na fidelidade aos seus principias , condensadas nos
O tratadista W ALKER LIN ARES aconse lha o
. livros Homem e Idéias à Luz da Fé (3. a ed. , Coleção
livro "como valiosa obra de con~ulta a los alunos de ml
Estre la do Mar, Rio, 1963) , marco de sua caminhada
catedra unlvenltarla de Dereeho del Trab~o de la
literária (1942), Temu e Soluções e nos opúsculos DI&·
Unlnnldad de Chile. E adita: "EI metodlsco y !unidade da Pessoa Humana (Coleção Estrela do Mar,
mln010 anallla de los prlnclplos soclalea de la nueva
Co01tltuclon brasUeni, a sumamente ú tU en los paise1
Rio, 1965), Educaçlo Moral e Cívica -Estudos de
Problemas Brasileiros , (Editora La Cava Santos,
extrlll\Jeros porque mueatra en forma clara a la vez que
Niterói, 1976) , em O Comunismo -Critica Doutrinária
precllla, el profundo CC?Dtenldo social y humano de la
(S. • ed., Rio , 1974, Ins tituto Nacional do Livro) , que
Carta Fundamental de 10 grande naclón. El Ubro coDIcontinua despertando interesse na área ideológica.
sltuye por los lndlscutlbles méritos de su concepclón e
No contexto de sua b ibliografi a, abre o espírito a
de 10 reallzaclón, un aerlo aporte para los eatudlos de
indagações essenciais no campo do pensa mento es- \ Derecbo del Trab~o".
peculativo, perquire a razão última dos fatos, infiltraO Direito do Trabalho e a Seguridade Social na
se na subs tância das idéias. Ao examinar os problemas
Con~tltulçlio aprese nta-se como ·obra prima, na peso
jurídicos , econômicos, politicos ·e sociais, volta-se para
quis~ , ~o método, .na lucidez, na. lingua~e~, _na ~era homem , para sua dignidade, seu aperfeiçoamento,
meneuttca na J:lrovtsão cu ltural na contnlnuçao ctenseus direitos e obrigações fundame ntais , seu universo ·
tifica.
_.,/
de valores - a verda de , o bem comum , a ordem, a jusDigno de atençãoYacurado exame do processo
·
~ evolutivo dos sistemas e instituições politicas, resultantiça, a paz, as tradições e destinos da pátria.
.
. .
. ,
.
.
te de incorporaç ão às Constituições, após a Primeira
Guerra , de novo capítulo atinente à Ordem Econômica
Em me10 a tantas tdeologtas , arr~nJos e _dtstorções
e Social, com amplas perspectivas ao Direito Público ,
neste terreno, move -se clara, leal, trreduhve~men~e,
assegurando ao Estado meios eficazes para melhor
sob_re. aqueles dados , a quelas bases ou . ~rmciptos '
defmtdos. N_ã? se envot;e em barganha ~~pmtual e se
realização de suas finalid ades últimas, tão apregoadas,
rec~ sa a acet.ta-la como mstrumento de dialogo: Não se ~ de promover 0 !J.em comu m, de assegurar 0 equi librio e
a paz interna. ~for esta visão dinâmica, aliada a uma
trai. Não t~a~ a Ve.~dade, te~tem~nhada por CriSto. E o
que .é admrravel: Não ..agnde nmguém por não comvisão prospectiva, e mais, pela segu rança da inter·
parttlhar de sua crença , proclama-o EVARISTO DE ·
pretação, pelo·confronto dos precei tos basilares, nossos
MORAES FILHO.
e alienígenas, pelo conhecimento e divulgaçãó da
doutrin a univers al, o livro supera o contexto geográfico
Representou o Bras il no Primeiro Congresso Mundia! de Apostolado dos Leigos, em Roma (1951) · a
a que o escritor pretendeu confiná-lo. T ranspõe liSanta Sé agraciou-o com a Comenda de São GregÓrio
mites, abre-se à evolução ju rídica, à problemática
Magno , outorgada por PAULO VI. Não se fecha nos
econômica contemporânea, às mu danças e ultrapasdominios de PLATÃO, ARISTÚTELES SANTO
sagens em gestação, exigidas, no campo social, pelo
T OM ÁS DE AQUI NO e JACQUES MARrfAIN . Mas
avanço da ciência e da técnica.
levando-lhe em con ta a preparação humanística e
Ao que vimos, o autor credenciou-se ao Instituto
filosófica, acolheu-o a Sociedade Helênica de Estudos -§ de Direito do T rab alh o da Universidade Federal do
~entin a) , ao Instituto Espan hol de Direito
Filosóficos, com se de em Atenas.
Processual, ) ao Instituto Brasileiro de Medicina do
,
Trabalho e Previdência Social , ao Seminário de LeNas palavras introdutórias ao livro O Direito do
Trabalho e a Seguridade Social na Con•tltulçlo, sogislação Social da Faculd ade de Direito da Urtiverbressai este p ronu ncia mento do eminente elaborador
sidade de São. Paulo e, na qualidade de membro ho do Anteprojeto de Código do Trabalho: "Pela relação
norário , ao Instituto de Direito Social daquele Estado.
Fez jus ao galardão de membro da Sociedade Interdas obras de Geraldo Bezerra , enumeradas em página
própria deste volume , todas ou quase todas em várias
nacional de Direito Social e titular honorário da lndusedições, pode-se facilmente avaliar quanto lhe deve a
trlal Law Soclety, de Londres. O destaque dos seus esdoutrina brasileira do Direito do Trabalho. A sua tese
critos , aqui e alhures, motivou o Ministério das Repara a cátedra ·- O Direito do Trabalho na Comtl!aÇões Exteriores a inscrever -lhe o nome na Ordem de
tulçlo BrasUelra - é a que ora se reedita, inteiramente
Rio Branco.
reescrita e reelaborada d ian te dos novos textos de 1967
Resta uma consideração final.
e 1969. Até hoje é a única monografia nacional sobre a
matéria, esgotad a há muitos anos e sempre procurada
EVAR ISTO DE MORAIS FILHO assevera que o
pelos estudiosos".
livro abre horizontes, provoca debates e leyanta
problemas. Em seguida informa que "trata, prat(~
Acrescentamos que foi bem acolhida pefos entencamente , de toda a legislação ordin ária do trabalho e
didos dos dois campos do Direito. A ela se reporta , nos
da previdência social". E por considerar que o texto da
memoráveis Comentários à Constituição, o Ministro
Carta de 67-69 constitui um autêntico índice dessa
EDUARDO E SPÍNOLA , ex-presidente do Tribunal
mesma legislação, assevera que "somente pode esSupremo. Anteriormente, destacara " o notável e percrever uma obra como esta um.especi alista que tenha a
fei to capitulo sobre a Justiça do Trabalho, quer na
capB,cidade de dominar os dois campos da cultura
Consti tuição de 1946, quer nas precedentes, valiosa
jurí#dica o constitucional e o trabalhista. Míltéria
contribuição do jurista de alta competência para o
bifronte, exige pleno conhecimento de ambas as técexato conhecimento dos importantes problemas lunicas, de ambas as bibliografias , de ambas as expecida mente expostos e m agistra~ente resolvidos" .
riências juridicas. Por sorte nossa , elas se encontram
ORLANDO GOMES, emérito lente do lua clvlle e
reunidas em mãos do Professor Geraldo Bezerra de
do novum lua, sublinha que, da leitura do livro j 'ficou
Menezes ".
confirmado o alto conceito em que tenho o autor como
Uma coisa é certa . O Direito do T rabalho e a
um dos expoentes do Direito do Trabalho no pais" .
Seguridade Social na ·comtltulçlio harmoniza teoria e
Repercutiu em plagas estranhas -.,fundamentada
prática: na exegese, na crítica, na exatidãoodos conanálise .constitucional. GEORGES VEDEL, da
ceitos, na riqueza de informações . Esmera-se na orUniversidade de Paris, nome de suprema grandeza,
denação didática. Tem , conseqüentemente, assegusintetizou o julgamento em duas linhas: " Ouvrage
rada ampla receptivid ade nos cursos juridicos e institui
pleln de clarté, vlgueur et de auteur de pemée".
fonte riquíssima de consulta a todos os especialistas.
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TEATRO
RIO

DOM QUIXOTE DE LA MANCHA Infantil. Com Elba
Ra malho, Eliane Narducci, Alby
Ramos, Fernando Welington e
Paulo Roberto. Texto de Alexandre Marques. Figurinos de Laerte T homé . Cenários de Eduardo
Paez . Coreografia de Renato Castelo . Direção musical de J. F.
Lins . Direção-Geral de Luiz
Mendonça. Produção de Rodrigo
Farias Lima. No Teatro Sete da
Tijuca (Rua Barão de Mesquita,
539, Tijuca) . Sábado, às 16
hor as ; domingo às 10h30min e às
16 horas.
I
TUDO NO ESCURO - Comédia policial. Com Jô Soares,
Jayme Barcelos, Hé'nriqueta
Brieba, Elisângela, Tony Ferreira, Antônio Carlos e Sandro de
Luca. Participaçlo especial de
Teresa Austregésilo. Texto de
Peter Sheafer. Direção de Jô
Soa res. No Teatro Joio Caetaao
(Praça Tiradentes) . De terça a
sexta, às 21 horas; sábado, às 20 e
22 horas; domingo, às 18 e 21
horas . Temporada popular. Até 5
de junho.
GRITE NA HORA CERTA Drama. Com Nelson Caruso,
Lady Francisco, Arthur Costa
Filho, Jorge Botelho, Paulo Carvalho. e Carmem Figueira. Texto
de Paulo Carvalho. Cenários e
figurinos de Lúcia Maria Del
Cueto. Direção de Jorge Roberto
Borges. Patrocínio do S.N.T. No
Teatro Nacional de Comédla(Av.
Rio Branco) . Ás 21 horas.
CINDERELA DO PETROLEO
- Comédia. Com Milton Carneiro, Rossana Ghesa, Felipe
Wagner , Cé-s ar Montenegro,
Janine Carneiro e Ivan Sena. Participaçlo especial de Ari . Leite e
Berta Loran. Texto e direção de
João Bethencourt. No Teatro
Ginásio (Av . Graça Aranl)a). De
terça a sexta às 21h15min; sábado , às 20e 22h30min; e domingo às 21h.

)
Moura, . Edil Magliari, Edison
Negueti, Fernando Mello da Costa, Gilles Werner, Hernani Schicker, Jorge Alberto, José Roberto
Mendes, Marco Anttmio PIP.lmeira, Marcos de Assis, Paulo
Barros, Ricardo Schnetzer,
Roque Bittencourt, Saylo, Sérgio
Reis, Tô, e a participaçio especial de Holegário de Holanda.
Texto de Georg Buchner. Traduçllo e adaptação de Christina
Benkenderfer e Aderbal Júnior.
Figurinos de Sílvia Sangirardi.
Direçio-geral de Aderbal Júnior.
No eapaço na da fatura Eataçio
da Gl6rla, do Metr6 (em frente à
Rua Pedro Américo, no Catete).
De terça a domingo, às 21 horas.

GATA EM TELHADO DE ZINCO QUENTE - D~. Com
Tereza Raquel, Paulo Gracindo,
Antônio Fagundes, Gracinda
Freire, Jacqueline Lawrence,
Renato Coutinho, Márcus Toledo, Mirian Fischer e Pietro Mário. Texto de Tenesse Willians.
Tradução de Millor Fernandes.
Cenários e figurinos de Luiz
Carlos Ripper. Direção de Paulo
José. No Teatro Copacabana(Av.
N.S. de Copacabana). De terça a
sexta, às 21h15min; sábado, às 20
e 22h30min; domingo, às 19
horas.

O úLTIMO CARRO- Drama.
Com Ivan Cândido, Ilva Niflo.
Oswaldo Neiva, Ivan de Almeida,
Vinícius Salvatori. Margot Bayrd
Paschoal Villaboin, Sebastião
Lemos, Atenodoro Ribeiro e a
participação-especial de Joio das
Neves. Texto e direção de João
das Neves. Cenários de Germano
Blum. Som de Ruffo Herrera,
Prêmio MoDere para Melhor
Peça, Melhor Direção e Melhor
Cenógrafo de 1977. No Teatro
Oplnllo (Rua Siqueira Campos,
Copacabana). De terça a sexta, às
21h30min; sábado, às 20h30min
e 22h30min; domingo, às 18 e 21
horas.

Fe rnanda Montenegro, Fernando
Torres, Renata Sorrah, Maria
Helena Pader e Jonas Bloch. Texto de Millor· Fernandes. Cenários
e fi gurinos de Marcos Flasksman.
Direção de Paulo José. No Teatro
Malson de France (Av. Presidente
Antonio Carlos). De quarta a sexta e domingos , às 21 horas; sábados, às 20 e 22h30min; vesperàis às quint~s e domingos, às
17 e 18 horas, respectivamente.
TRATE-ME LEÁO - Crlaçlo
coletlvá. Com o Grupo Asdrubal
Trouxe o Trombone· (Evandro
Mesquita, Fábio Junqueira,' Luiz
Fe rn ando Magalhães, Nina de
Pádua , Perfeito Fortuna, Patricia
Tra vassos e Regina Casé). Texto
livre. Direção de Hamilton Vaz
Ferreira. Figurinos de Regina
Casé e Patricia Travassos. Sonoplastia de Kaká Dionlsio.
Músicas de Evandro Mesquita e
Fábio Junqueira. No Teatro Dalcina (Rua Alcino Guanabara,
Cinelândia). De terça a sábado,
às 21 horas . Domingo, às 19
horas.
CORAGEM, ANTES QUE NOS
FECHEM AQUI DENTRO Drama. Com Tais Munis Portinho, Maria Esmeralda, Mário
Jorge e Luis Joseli, Texto de
Miguel Oniga. Direção de Fran·
-

~--- - -------- ---

ENTRE QUATRO PAREDESDrama. Com Vanda Lacerda,
Otávio Augusto, Suzana Vieira e
Milton Luis. Texto de Jean-Paul
Sartre. Direçlo de Ceci! Thiré.
N«jl,., 1'ea~ro ,Senac, (Rua Toneleiros). · De . terça a sexta, à~
21h30min; Sãbado, às 20 . e
22h30min; domingo, às 18 e 21
horas.
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Ceasa).
SAMBÁ O
Múllca .O
Quarteto d
ta; Edmar
baterista; t

I

~~;a~as~

Q

w

FESTA DE SÁBADO - Comédia. Com Camila Amado. Antônio Pedro. Walmor Autran e os
· músicos Vitor Larrica, piano.
violão e cavaquinho: e Joca
Moraes . bateria e percussão .
Texto de Bráulio Pedroso . Direção musical de John Neshling.
Direção de Daniel Filho . No
Teatro Fonte da Saudade (Av.
Epitácio Pessoa . Lagoa). De
quarta ~ sexta. às 21 h 30m in:
~ábado . às 20 e 22h: e domingo.
às 18 e 21 horas.

N..<iC>

ol~::a~

que as pesso:s
mar. Não era um ju~
desastres, apenas u ~
aplausos, respeito, · ap
senhor de elementos.
Depois veio um
cebeu o que o mar co
seio, desceu e sentounas dobradas , o corpo
as costas para a rua, r
viver. Livrou-se, por u
alerta, voltou para q
antes. Eu o vi, e con~·,
tudo se preparara co
e os personagens, par
contá-los, a eles, u
águas, homens e peixe

GUNT/-J )q,s- MeNIN,<JS: -sÉ"

.
SILENCIO, POR FAVOR SI·
L!NCIO - Drama. Com Eisa de
Andrade. Texto e direçio de
Márcio Sgreccia. Direção musical
de E. Catunda. No Teatro Porlo
Oplnllo (Rua Siqueira Campos,
Copacabana). De terça a sexta e
domingo, às 21 horas; sábado, às
20e 22 horas.

QUE:

O Profess~r GERALDÓ BEZER~A DE. ME~
há mutto exsurge entre os ma1s respeitáveis
doutrinadores do Direito do Trabalho no Brasil. Mantém-se em atividade ininterrupta, qual se vê da segunda edição, recentíssima, de O Direito do Trabalho e a
Seaarldade Social '• Con~tltalçlo, lançamento de
Palias S.A . .... Editora e Distribuidora, em excelente
apresentação gráfica.
.
O lato é significativo, se considelarmos que não só''
na trabalhista, mas em toda seara do direito, proliJ
feram, ultimamente, publicaçõe$ apressadas. Encheiti
as livrarias coletâneas de ..textos legais e regulamen~
tares, apanhados de jurisprudência (nem sempre bem'
selecionada), nos quais as explicações, quando exis~
tem, são incipientes e de vocabulário inexpressivo!
Comumente, tais "pacotes" amontoam trechos e disl
positivos, sem nenhuma inovação, sem espírito critico
I
ou criador. Há exceções, porém.
Propende-se a tudo reduzir ao ativismo prático,
num condenável processo de aviltamento da ciência
jurídica. Exemplo tristlssimo à nova geração, que se1
1
desencoraja dos estúdos sérios. 1:. preciso convencer os
moços de que, para o hom~m da lei, a teoria não significa objeto de museu. O jurista, exegeta incumbido
de interpretar e reinterpretar fatos individuais ·e coletivos ou preceitos e diplomas legais, não pode eclipsar-se na superficialidade, na rotina, fugindo à reflexão, à substância, aos conceitos, ao teor doutrinário,
em suma.
Feita a observação, sublinhemos que Bezerra de
Menezes conquistou esta evidência através de produções que o projetam no Brasil e além fronteiras. A
respeito do seu ofício de professor e magistrado, de sua
participação nos anteprojetos legislativos e nas letras
jurídicas e sociais, o leitor compreenderá quanto é
necessário to make a lona atory short.
Depois de lecionar Sociologia no Curso Complementar da Faculdade Fluminense de Me'dicina e
Noções de Direito e Legislação Social na Escola de Serviço Social, ministrou Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da PUC do Rjo de Janeiro e exerce a
cátedra na Faculdade de Direito da UFF. Regera ainda
a disciplina de Direito Constitucional e Coletivo do
Trabalho no Curso de Aperfeiçoamento mantido pelo
·
Ministério.
Voz autorizada, tem sido presença constante nas
bancas examinadoras para a escolha de professores
titulares nas Faculdades de Direito de inúmeras
Universidades brasileiras. Citemos, verbl gratla, a do
Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul.
Por três decênios esteve no exercido de atividades
judicantes: à frente de uma das Juntas de Conciliação e
iulgamento da antiga Capital da República e do Conselho Nacional do Trabalho, na presidência do Tribunal Superior do Trabalho, de que foi organizador,
na Corregedoria-Geral dessa Justiça .
Transformou esses trinta anos de judicatura num
laboratório de experiências e análises básicas à construção doutrinária. Seu processo de investigação não se
exaure nas funções de juiz e no magistério.
NE~ES

OS PESCADORES ESTAVAM "cercando" peixe,
na Urca, lugar onde pensei que peixe não existisse mais,
nem em estado fóssil. Semeavam redes e bóias com destreza invejável, repetindo velhos gestos de homens de antes, e com eles se ligavam de alguma forma imprecisa e
pressentida, nos objetivos e modos de viver. Duas canoas, barquinhas de nada, bem junto das pedras, espalhando a esperança do arrastão, significavam o co·
nhecimento dos mundos mais fundos, dos oceanos velhos
que para nós são superfície, nadà mais.
Tão mágico era o manejo, tão da gente que já o per· ·
deu, que quantos passassem ficavam, minutos que fosse,
vendo a semeadura da rede, com suas bóias presas marcando a trilha do estar no mar. Não era um espetáculo,
mas circunstância, algo de mobilizador, um reconhecerse que propunha voltar a verdades abandonadas, mas
não renunciadas, tudo se denunciando no silêncio com
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·REMElF.N'IC:
Mlli:lfrcl Cuafdo Bezerra de Menezes
Rua Herotldea de Oliveira, 13 • lcaraí
'lltaról - Estado rln Rir. de Janeiro -Brasil

O DIREITO DO -TRABALHO E A SEGURIDA.DE SOCIAL NA CONSTITUIÇ
...
O autor e sua obra

O Professor GERALDO BEZERRA DE MENEfES há muito exsurge entre os mais respeitáveís
doutrinadores do Direito do Trabalho no Brasil. Mantém-se em atividade inintern,1pta, qual se vê da segunda edição, recentíssima, de O Direito do Trabalho e a
Seguridade Soda! ' 1il Conatltulçlo, lançamento de
Palias S.A. ·w Editora e Distribuidora, em excelente
,
apresentação gráfica.
·O lato é significativo, se consideiarmos que não só
na trabalhista, mas em toda seara do direito, proliferam, ultimamente, publicaçõe,s apressadas. Enchem
as livrarias coletâneas de __textos legais e regulamentares; apanhados de jurisprudência (nem sempre bem
selecionada), nos quais as explicações, quando existem, são incipientes e de vocabulário inexpressivo.
Comumente, tais "pacotes" amontoam trechos e dispositivos, sem nenhuma inovação, sem espírito crítico
ou criador. Há exceções, porém.
Propende-se a tudo reduzir ao ativismo prático,
num condenável processo de aviltamento da ciência
jurídica. Exemplo tristissimo à nova geração, que se
desencoraja dos estúdos sérios. 1:: preciso convencer os
moços de que, para o hom~m da lei, a teoria nllo significa objeto de museu. O jurista, exegeta incumbido
de interpretar e reinterpretar fatos individuais ·e coletivos ou preceitos e diplomas legais , nllo pode eclipsar-se na superficialidade, na rotina, fugindo à reflexão , à substância, aos conceitos, ao teor doutrinário,
em suma.
Feita a observação, sublinhemos que Bezerra de
Menezes cónquistou esta evidência através de produções que o projetam no Brasil e além fronteiras. A
respeito do seu ofício de professor e magistrado, de sua
participação nos anteprojetos legislativos e nas letras
jurídicas e sociais, o leitor compreenderá quanto é
necessário to make a lona ltory short.
Depois de lecionar Sociologia no Curso Complementar da Faculdade Fluminense de Medicina e
Noções de Direito e Legislação Social na Escola de Serviço Social, ministrou Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da PUC do Rjo de Janeiro e exerce a
cátedra na Faculdade de Direito da UFF. Regera ainda
a disciplina de Direito Constitucional e Coletivo do
Ttabalho no Curso de Aperfeiçoamento mantido pelo
·
Ministério.
Voz autorizada, tem sido presença constante nas
bancas examinadoras para a escolha de professores
titulares nas Faculdades de Direito de inúmeras
Universidades brasileiras. Citemos, verbl gratla, a do
Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul.
Por três decênios esteve no exercício de atividades
judicantes : à frente de uma das Juntas de Conciliação e
iulgamento da antiga Capital da República e do Conselho Nacional do Trabalho, na presidência do Tribunal Superior do Trabalho, de que foi organizador,
na Corregedoria-Geral dessa Justiça.
Transformou' esses trinta anos de judicatura num
laboratório de experiências e análises básicas à construção doutrinária. Seu processo de investigação não se
exaure nas funções de juiz e no magistério.

Edmo Rodrigues Lu tterbach
Da Academia Flu minense

Inspirou e redigiu o projeto convertido no Decretolei n . 0 9. 797, de 9 de setembro de 1946, um dos últimos
diplomas, dess a natureza, assinados pelo Presidente
EURICO GASPAR DUTRA, e que deu à Justiça especial a 6rganização ainda vigente, instituindo, inclusive , o quadro de Juizes, com ingresso dos togados,
mediahte concurso, e acesso à carreira, por antigüidade e por merecimento. Garantiu, com aquela
providência, a marcha histórica da nova Justiça.
O Ministro JULIO BARATA, ex-presidente do
Tribunal Superior e titular da Pasta do Trabalho, na
saudação que lhe fez em nome dos Ministros pela investidura na Corregedoria-Geral, dera ênfase ao
memorável empreendimento: "Foi V. Exa. D r. Geraldo Bezerra, o verdadeiro autor do Decreto-lei n. 0
9.797, que estrutu rou a Justiça do Trabalho, integrando-a no Poder Judiciário. Nenhum Juiz esquecerá esse
inestimável serviço".
Coube-lhe testemunha EV ARISTO DE MORAIS
FILHO, "presidir a diversas comissões elaboradoras de
anteprojetos legislativos ou delas participar": Restringimo-nos a duas referências : esteve à vanguarda da
Comissão incumbida de preparar o anteprojeto do
Código Processual do Trabalho e, como relator-geral
da parte concernente aos dissídios, integrou a Comissão do anteprojeto de lei regulamentadora do diTeito de
greve e conflitos coletivos, sob a vigência da Carta
Magna de 1946, presidida por TANCREDO NEVES,
então Ministro da Justiça. Tais colaborações foram
reproduzidas, com a parte expositiva, em Temu e
Soluções (Editor Borsoi, Rio , 1963, págs . 113-162).
Sua atuação está definida nas linhas do integrante
da Corte Internacional de Justiça de Haia, LEVI CARNEIRO, a-respeito da primeira edição do livro que nos
propicia este registro. Reconhece o fundador da Ordem
dos Advogados do Brasil que "o erudito e exaustivo estudo mais _uma vez comprova a insuperávêl competência do autor nessa matéria. No entanto - prossegue à competência alia ele a formação moral perfeita, o espírito de justiça intransigente que o fizeram expoente
da Justiça do Trabalho nó Brasil e do penhor da confiança que merece essa magistratura". Por isso mesmo,
Geraldo Bezerra foi alvo das maiores condecorações
outorgadás a um magistrado brasileiro: a Grã-Cruz do
Mérito Judiciário, por indicação da Associação dos
Magistrados Brasileiros e a Grã-Cruz do Mérito do
Poder Judiciário Trabalhista, conferida pelo Tribunal
Superior do Trabalho. O Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro distinguiu-o com sua mais alta insígnea: o Colar do Mérit'o Judiciário.
Eis , num extrato, os fatos relacionados com a participação do Ministro GERALDO BEZERRA P:d
MENEZES, na cátedra, nos tribunais e nas comis:.ões
pré-legislativas.
~
Envolvido assi~dades complexas e absorventes, divisava tempo para escrever em jornais e
revistas , publicar opúsculos bem ideados, como A JUItlça do Trabalho, suaslgn!Dcaçio na hlstórlajurldlca e
social do Brull (Rio, 1946, Imprensa Nacional) e A
Justiça do Trabalho no Brull (Rio, 1951) .
Ampliava a contribuição científica com volumes
que lhe consolidaram a posição entre os luminares da
nova disciplina. Iniciou com Politlca Sindical Brullelra (Rio, 1943, Livraria Educadora), que EVERARDO BACKEUSER diz ter "as características de um
livro de mestre, deduzido com lógica: os capítulos
evoluem historicamente, desdobrando-se -ao mesmo
tempo a doutrina de modo a ser apreendida com facili-dade por técnicos e leigos".
TULIO ASCARELLI, o conhecido catedrático da
Universidade de Bolonha, expende o seguinte conceito:
"A clara e aguda exposição do desenvolvimento do
direito sindical brasileiro no quadro geral do direito
comparado conStitui , realmente, uma contribuição
notável ao estudo do as sunto" .
Citam-no grandes celebridades: OLIVEIRA
VIANNA , MARIO DE LA CUEVA , MOIS I::S POBLETE TRONCOSO, VALERIANO F. LAMAS .
Noutro ensaio, Doutrina Social e Direito do
Trabalho (Rio, 1954), refoge a superficialidades e
lugares comuns. Sobre este depõe CÂNDIDO MOT A
FILHO , Ministro do Supremo Tribunal Federal e
Professor da -Faculdade de Direito de São Paulo: "Li-o
e apreciei-o pelas idéias, pelo estilo e pela segurança
das convicções, que são de um estudioso e, principalmente, de um mestre".
PIERRE LAVIGNE, o escritor deLe travall dam
les conatltutlona françalaes (1789-1954), pondera que
estas páginas colocam Geraldo Bezerra " au nombre
des grands comentateun de lo dnc:trlne 10Ciale de
l'~gllse et son audlênce méritera à ce tire d'être unlverselle". Inexcedível pronunciamento, bastante para a
consagraçãb da obra. Unum at necessulum.
Em tom análogo, a revelar-lhe a seriedade e o enfoque criativo e inovador, a crítica do consumado jurista e sociólogo JEAN BRETHE pELA GRESSAYE, da

Faculdade de Direito de Bordeaux, In "Anais" da
Universidade (n.2, 1954, pág. 135): "Cet ouvrage,
d'une grand clarté et d'une préclslón remarquable, ap·
porte une précleuse contributlon à l'hiatolre contempo~lne des doctrines soclales".
- Da Argentina, GUILLERMO CABANELLAS.w2
mestre .do Tratado Elemental de Derecho Laboral
(qÍiatro tomos), expressa-se de maneira singular: "Su
obra Doutrina Social e Direito do Trabalho la he leido
no ya con lnterés sino como una Iección de sabias enseíianzas. Estlmaba•com mucha falta de razón-que
despuél de quanto se habla escrito sobre la doctrina
social de la l glesla, poco o nada podrla dizer-se. Su
obra de,Jnuestra, ai contrario, que muchas cosas estaban por declne y· que era necessario que se dijeran.
Obras como la suya quedan, conatruyen y abren horizonte optlmlsta en relaclón a loa problemas labo- •.
rares".
'-\
Perfeita a coincidência de entendimento dos tres
publicistas: CABANELLAS, BRETHE DE LA GRESSAYE e LAV IGNE, coroando a produção com persuas ivos juízos críticos . Apontam-na, .éada um a seu
modo, como um anúncio de idéias novas e explêndida
afirmação do pensamento jurídico-social.
Através de artigos e meio)! 'diversos, também lhe
destacaram a importância: na Bélgica, JULES LOUIS
TELLIER; MIGUEL J>J.ERN ÃIN,X MÃRQUF% e
FR~NCISCO
BENITO' MOLINA, na Espanha;
RICCARDO RICHARD e CARLO LEGA, na Itália;
na Argentina,. DIEGO LAMAS e RAFAEL C~L
DERA na Venezuela. SEGADft_S VIANA, LUIZ
PEREIRA DE MELO, DAYL DE ALMEIDA; JOÃO
ANTERO DE CARVALHO , no Brasil.
Dlssidlos Coletivos do Trabalho e Direito de Çreve
(1. a ed ., Rio, 1949; 2. a ed., Rio, 1950; 3. a ed., Editor
Borsoi, Rio, 1957), foi examinado por RICCARDO
RICHARD , que pontifica na Universidade de Pavia
(rev. li Dlrltto del Lavor">Romã, 1951) sob o honroso
título Contributl braiUlaíd alia doctrina dei conflltl
collettlvl dl lavoro. O comentário serve de prefácio à
terceira edição.
Estas páginas despertaram o interesse de outros
qualificados juristas. estrangeiros, que a elevaram em
publicações científicas: J. BRETHE DE LA GRESSA YE , em França; MIG UEL HERNÃIN% MÂRQUEZ, RICARDO BUSTILLO ÂVILA, H~CTOR
· ~ MAR A VALL CASESNOVES, na Espanha; GUIl.J ERMO CABANELLAS, MARIO L. DEVEALI,
H~CTOR GENO UD e JoSÉ MARIA RIV AS, na Argentina; EDUARDO COUTURE e FRANCISCO DE
FERRAR I, no Uruguai. Eloqüentes as citações que lhe
fazem , em tratados e compêndios, JUAN D. POZZO,
ERNESTO KROTOSCHIN, MARIANO R. TISSEMBAUM e JU AN-MENENDEZ PIDAL Jurisperitos
nossos lisongearam-na, igualmente, com a análise do
livro: JO AQUIM PIMENTA, LEVI CARNEIRO,
JOÃO DE OLIVEIR A FILHO, BENEDITO COSTA
NETO, ALCEBlADES DELAMARE, DORVAL
LACERDA, NELIO REIS, CARLOS XAVIER PAES
BARRETO, BERESFORD MARTINS MOREIRA,
entre muitos.
j.#J
Com a vigênl ia da Constituição de 1946, de cunho
soci&l-democ rat4, havia os que sustentavam ter cessado
·o poder normativo dos Tribunais especializados, por
julgá-lo incompatível com o novo regime, atento à;
separação dos Poderes e contrários à delegação de
atribuições . O episódio histórico-social é assinalado
por EVAR ISTO DE MORAIS FILHO, para fixar diz ele - "o que considero o momento mais alto do
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes na defesa da
Justiça do Trabalho. Nunca, em sua história, se lutou
tanto pela sua sobreviyênci;1 no que tinha de mais
próprio e singular". O laureado mestre de tantos livros
dt: vulto na b ibliografia jurídico-trabalhista, ~elembra
com rigorosa justiça: "Como Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, o Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes entrava fun do na tratação da matéria, esmerando-se em rebater os argumentos negativistas,
baseado na melhor doutrina e nos melhores fundamentos do Direito Constitucional e do Trabalho. Os seus
despachos foram sempre aprovados e acatados no
Supremo Tribunal Federal, para onde recorriam, -inconformados, os advogados dos suscitados naqueles
conflitos" . Esclarece afinal que o livro de doutrina Dlssidlos Coletivos do Trabalho, aparecido pouco
depois , representou o coroamento definitivo da árdua
lu ta.
Segue-se A Segurança Social no Brull (Rio,
1961) . Estudo sistematizado, analítico e de aglornamento. Entre nós , um esforço pioneiro.
MARIO DE LA CUEVA, mexicano, clássico do
Direito do Trabalho, brindou La Segurldad Social en el
Brull com este reparo: " Lo he leido com el mayor
agrado y ba ablerto horizontes que me proponao
utlllzar en mia lecclones y en mls trab~os" •
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Um dos maiores nomes do pensamento jurídico
contempor_âneo, Juiz da Corte Constitucional da Itália,
GIUSEPPE CHIARELLI , ressaltou o mérito de La
Slcurezza Soclale nel Brulle, ''pe!' lá completezza deU'
esposlzlone e per la vutldá dell' lnfonnazlone dotrl·
naria" . Em termos análogos manifestou-se o magister
PAULO FEN~ZI (rev. Prevldenza Soclale,-maiojunho de 1961: O livro lo~u apreciação de fundo na "
"Revue Intematlonal du Travali" da ·oiT (Genebra,
vol. LXXXIV , n. 0 IV, dezembro-1961) e na "Revista
de Trab$", de Madri, 1951.
MOZART VICTOR RUSSOMANO, celebrado
come ntarista da Consolidação das Leis do Trabalho,
aponta-o como " outra contribuição sumamente valiosa
que o nosso país passa a creditar a Geraldo Bezerra de
Menezes". Nessa ordém , pronunciaram-se MOACYR
VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA, EGON
FELIX GOTTSCHALK, WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA , HELIO DE MIRANDA GUIMA RÃES , LYAD DE ALMEIDA, CARLYLE MARTINS , MARIO C. VILELA, DAYL DE ALMEIDA e
MARIO CURTIS GIORDANI.
Geraldo Bezerra redigiu páginas que o retratam
na fidelid ade aos seus princípios, condensadas nos
. liv ros Homens e ldélu à Luz da Fé (3. a ed., Coleção
Estrela do Mar, Rio, 1963), marco de sua caminhada
literária (1942), Temu e Soluções e nos opúsculos Dia·
nldade da Pessoa Humana (Coleção Estrela do Mar,
Rio, 1965) , Educaçio Moral e Civlca- Estudos de
Problemas Brullelros, (Editora La Cava Santos,
Niterói, 1976), em O Comunismo -Critica Doutrlnúla
(5. a ed., Rio, 1974, Instituto Nacional do Livro), que
contin ua despertando interesse na área ideológica.
No contexto de sua bibliografia, abre· o espirito a
indagações essenciais no campo do pensamento especu lativo, perquire a razão última dos fatos, infiltra- ~
se na substância das idéias. Ao examinar os problemas
jurídicos, econômicos, políticos e sociais, volta-se para :
o homem, para sua dignidade, seu aperfeiçoamento,
seus direitos e obrigações fundamentais, seu universo · J
de valores- a verdade , o bem comum, a ordem, a justiça, a paz, as tradições e destinos da pátria.
Em meio a tantas ideologias', arranjos e distorções
neste terreno, move-se clara, leal, irredutivelmente,
sobre aqueles dados, aquelas bases ou principios
definidos. Não se envolve em barganha espiritual e se
recusa a aceitá-la como instrumento de diálogo. Não se
trai·: Não trai a Verdade, testemunhada por Cristo. E o
que é admirável : "Não agride ninguém por não compartilhar de sua crença", proclama-o EV AR ISTO DE
MORAES FILHO.
Representou o Brasil no Primeiro Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos, em Roma (1951); a
Santa Sé agraciou-o com a Comenda de São Gregório
Magno, outorgada por PAULO VI. Não se fecha nos
domínios de PLATÃO, ARISTÚTELES, SANTO
TOMÁS DE AQUINO e JACQUES MARITAIN . Mas
levando-lhe em conta a preparação humanística e
filo sófica, acolheu-o a Sociedade Helênica de Estudos
Filosóficos , com sede em Atenas.
Nas palav ras introdutórias ao livro O Direito do
Trabalho e a Seguridade Soda! na Constltulçio, sobre ssai este pronunciamento do eminente elaborador
do Anteprojeto de Código do Trabalho: "Pela relação
das ob ras de Geraldo Bezerra, enumeradas em página
própria deste volume, todas ou quase todas em várias
edições, pode-se facilmente avaliar quanto lhe deve a
doutrina brasileira do Direito do Trabalho. A sua tese
para a cátedra -- O Direito do Trabalho na Conatltulçio Brullelra- é a que ora se reedita, inteiramente
reescrita e reelaborada diante dos novos textos de 1967
e 1969. Até hoje é a única monografia nacional sobre a
matéria, esgotada há muitos anos e sempre procurada
pelos estudiosos".
Acrescentamos que foi bem acolhida pelos entendidos dos dois campos do Direito. A ela se reporta, nos
memoráveis Comentários à Constituição, o Ministro
EDUARDO ESPÍNOLA , ex-presidente do Tribunal
Sup remo. Anteriormente, destacara "o notável e perfeito capítulo sobre a Justiça do Trabalho, quer na
Constituição de 1946, quer nas precedentes, valiosa
contribuição do jurista de alta competência para o
exato conhecimento dos importantes problemas lucidamente expostos e magistra!J:nente resolvidos".
ORLANDO GOMES, emérito lente do IUI clvlle e
do novum lus , sublinha que, da leitura do livro j 'ficou
confirmado o alto conceito em que tenho o autor como
um dos expoentes do Direito do Trabalho no Pais".
Repercutiu em plagas estranhas Qtfundamentada
análise constitucional. GEORGES VEDEL, da
Universidade de Paris, nome de suprema grandeza,
sintetizou o julgamento em duas linhas: "Ouvrage
plel.n de clarté, vlgueur et de auteur de penaée".
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Estado do Rio de Janeiro, terça-fei ra, 31 de maio de 1977

I SHOW

~Vera ·
tliari, Edison

Mello da CoslernanischicJos6 Roberto
~n tônio P lU.Assis, Paulo
Schnetzer,
Saylo, S&gio
tici paç lo esde Holanda.
uchner. Tra- de Christina
erbal Júnior.
1 Sangirardi.
lerbal Júnior.
ltura Eltaçlo
~ (em frente à
>, no Catete).
às 21 horas.

O DEZIN-

Drama. Com

1lo Gracindo,
;, Gracinda
Lawrence,
Mârcus Toe Pietro Má,sse Willians.
r Fernandes.
'os de Luiz
ção de Paulo
acabana(Av.
1) . De terça a
;ábado, às 20
go, às 19

O- Drama.
, llva Nifto.
i de Almeida,
í.i argot Bayrd
1, Sebastião
lRibeiro e a
I de Joio das
~ ão de João
Ide Germano
ffo Herrera.
'a ra Melhor
ão e Melhor
No Teatro
;ira Campos,
ça a sexta, às
às 20h30min
!O, às 18 e 21

v lVeS

de

que as pessoas olhavam , ~a amurli~a, os semeadores do
OS PESCADORES ESTAVAM "cercando" peixe,
mar.
Não era um juntar-se para comentar, como nos
na Urca , lugar onde pensei que peixe não existisse mais,
desastres, apenas uma contemplar que valia por
nem em estado fóssil. Semeavam redes e bóias com desaplausos , respeito, · aprovação: o homem e suas mãos,
treza invejável, repetindo velhos gestos de homens de ansenhor de elementos.
,
tes, e com eles se ligavam de alguma forma imprecisa e
Depois veio um táxi, e seu motorista da rua perpressentida, nos objetivos e modos de viver. Duas canoas, barquinhas de nada, bem junto das pedras, es- cebeu o que o mar continha. Subiu com o carro no pas- _
palhando a esperança do arrastão , significavam o co- seio, desceu e sentou -se u a amurada, bem cômodo; pernas dobradas , o corp o todo voltado para as águas, dando
nhecimento dos mundos mais fundos , dos oceanos velhos
as costas para a rua, rio de carros, lugar de seu obrigado
que par~ nós são superfície, nada mais.
viver.
Livrou-se, por um qu arto de hora, de correr e estar
Tão mágico era o manejo , tão da gente que já o per-·
alerta,
voltou para quem sabe que eras de sua vida de
deu , que quantos passassem ficavam, minutos que fosse,
antes. Eu o vi , e considero haver ganho aquele dia, pois
vendo a semeadura da rede , com suas bóias presas martudo se prep arara como que para mim , o quadro, a hora
cando a trilha do estar no mar . Não era um espetáculo,
e os _personagens , para que eu pudesse vê-los, senti-los e
mas circunstância , algo de mobilizador, um reconhecercontá-los , a eles , um pouco de essencial, primordial,
se que propunha voltar a verdades abandonadas, mas
águas , homens e peixes.
não renunciadas , tudo se denunciando no silêncio com
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Ex·Miss Rio Grande do Norte, Carla Mara trocou
as passarelas de beleza pelos palcos das boates. Cantora
e bailarina, tem no "p/ay·black" à mais nova forma de
demonstrar a sua arte, aplaudida todas as noites, na
Boate Domin6, na lApa, em "Lua·de·Mel no Domin6 ".
A partir de hoje, Carla Mara pode ser vista, também em
"Mulheres A Todo Ritmo", show que Waldir Carneiro
estréia na Boate Bolero, em Copacabana.
NITEROI

0:

w

=
F.

(:i:)

v

LL.I

=
Q

S::!
:c

U.

CC

:c

-......

Z 1

Q

w

CoAmado . AnAutr an e os
~ica . piano.
10 ; e Joca
percussão.
edroso. Diln Ncshling.
Filho. No
ludade (A v.
.agoa ). De
2lh 30min ;
e domin go .
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[AREDESila Lacerda,
tana Vieira e
de Jean -Paul
(ceei! Thiré.
(Rua Tonea sexta, à~
>, às 20 - e
às 18 e 21
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FAVOR SIComElsade
direçlo de
-eção musical
reatro Porio
lira Campos,
rça a sexta e
s; sábado, às
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RINCÃO NITEROI - Música
ao vivo. Com a cantora Mariúza.
Participação dos conjuntos dos
Maestros Pedrinho e Penny Lane.
Show. Com a cantora Rosita
Gonzales. Às sextas e sábados . no
Rlncio Nlt•ól (Praia de Slo
Francisco).
RIOGRANDENSE - Míulca ao
vivo. Com o Conjunto Big-Bossa
(Cleber de Jesus, organista ;
Sebastião baterista; Clâudio,
contra -baixista) .
Apresentação
do cantor Miro Ribeiro. Participação-especial da cantora Mara
Lúcia. De quinta a domingo, a
partir das 21 horas . Roda de
Samba. Com o Grupo Asfalto, da
GRES Unid-· -'- "" · ' ·- L-•
passistas, m1
Aos sábados.
Com o Conj
cantor e a
Ribeiro. A p
Direçlo mu ~
Jesus . Na C~
deMe (ex -C
Amaral Pei:
Ceasa).
SAMBÃO
Múalca ao v•
Quarteto de
ta; Edmar,
baterista; e j
ta) . Diariam;
horas. Samll
e ritmistas. I
da cantora J
tas e sábad
horas. Feij01
de convid ~
primeiro sâl
Apresentaçãl
No Sambio
Caetano M
dotiba).
•
BAMBUZAJ
Com o Ma
pi a nista; <
Cazuza, ba·
pação-especi
Maia. Na
buzal (Tribo
CASARÃO

BANDEIRA BRANCA 'l
Show. Com Elizete Cardoso, Jorge Dória, Edu da Gaita e Chiquinho do Acordeon. Participação do Coral Stefanini e Orquestra de 36 figurantes. Texto
de Millor Fernandes. Arranjos
musicais de Sivuca e Radamés
Gnatalli. Direção musical e
regência do Maestro Edson
Frederico. Criação e direçãogeral de Bibi Ferreira . No Canedo (Av . Wenceslau Brãs,
Botafogo). De terç a a sexta, às
22h; sábado , às 21 horas .
VOLTA AO BRASIL EM 80
MINUTOS - Show. Com lvon
Curi, Rita Rios , passistas , ritmistas e modelos . Direção musical de
Armando Martine z . Direç ão

- . . . ..

