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2.6- DOSSIÊ SOBRE A OBRA "DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL NA
CONSTITUIÇÃO". 1956-1978.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1978

Prezado cole ga

Ministro GERALDO BEZERRA DE

!~NEZES

I

Levo ao seu conhecimento que estou ultimando,
com a adesão de varios juristas, a criação de uma sociedade civil, sem fins lucr a tivos, denominada Academia Nacional de Direi
to do Trabalho.
O objetivo fundamental da mencionada entidade
é o de promover o intercâmbio entre os grandes centros universl
tários e os especialistas de Direito do Tr abalho, realizando
Congressos, Cursos e Conferências.
O seu nome foi indicado para membro fundador'
da mencionada entida de.
Ficaria muito grato se V.S.a enviasse o
s eu
Curri culum Vitae, manifestando assim o seu apóio a nossa inicia
tiva.
Aproveito a oportunidade para apresentar
a
V.S. os protestos de minha elevada consideração.

~~

Professor ALBINO LI MA
Rua Severino Brandão , 19
Z.C. 11 - Rio de Janeiro
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO Cl: LTURAL
Av. Alberto Bins. 467 - 9000ú -Porto Alegre -Rs, 10 de novembro de 1977

Exmo. Sr.
Min. GERALDO BEZERRA DE MBNBZBS
RIO DE JANEIRO - RJ

Senhor Ministro:

Em reunião da Diretoria, Pe.Morsch nos colocou a par do
contato mantido com v. Exa. quando, no Alfred Hotel, lhe fez entrega de
elementos informativos sobre a revista de cultura e ré que nosso Inst1
tuto dispõe-se editar, provavelmente lançando o primeiro número logo
,
em março proximo.
Sabedores do entusiasmo de v. Exa. pÂra com esta inic~
tiva do Instituto, muito nos honraria sua colaboração, de modo especial
na análise de temas constituci
nnais, eis que soubemos, por intermédio
,.
do Pe. Nunes da conferencia proferida aqui em Porto Alegre sobre a ordem econÔmica e social.
Como é desejo nosso analisar em profundidade temas coqa
titucionais -- pois a Constituição estrutura o Estado refletindo os anseios profundos da Nação, ~e se constitui de pessoas criadas à imagem
e semelhança de Deus e redimidas por Cristo -- tomamos desde logo a liberdade de , ao convidá-lo, propor-lhe essa temática , a tÍtulo meramente
de sugestão.
Pretendemos que a revista seja trimestral e desenvolva
seus objetivos ao longo de umas 150 páginas contendo o editorial, uma
tradução ( já consentida ) da Civiltà CatiOlica, uma página sobre a vida
int ernacional, outra sobre a vida nacional, uma seção de livros ( "Edições em Destaque" - onde se analise uma obra fundamental ) , e colaborações originais para a revista.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO Cl.~ LTURAL
Av. Alberto Bins. 467 - 90000 -Porto Alegre -RS

Voltamos a salientar que a indicação des se temário consti
tucional é ~ eramente uma sugestão. Se v. Exa. entender que outro tema, ou
mesmo outro aspecto dentro da temática constitucional seja mais oportuno
fica a int eira liber4ade de decidir a respeito.
fta expectativa de novos e freq~entes contatos, agradecendo antecipadamente a colaboração de v. Exa.,

Atenciosamente,

HAC.

j]0-193
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SERVIÇO

PUBLICO

FEDERAL

Em , 23 de agosto de 1977.

Of. n.o 2/77
D~

coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros

Ao

Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes

Assunto

Professor Geràldo:
A Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros
,
.
do CTC·UFF que ja teve a alta honra de contar com v.Exc1a. no 12
semestre do corrente ano, quando nossos alunos assistiram'a
lente Conferência proferida por V.Excia.
~

.

~a

Escola de

. .

exce

Engenharia

deste Centro Tecnolog1co, vem novamente so11c1tar a sua competen, .
te palavra em palestra a ser realizada no prox1mo dia 21 de outu

.

,

.

bro no aud1tor1o da referida Escola.
Ficaremos imensamente gratos se v. Excia. aceder
a este nosso convite, vindo trazer os seus importantes ensinamentos, os quais muito influem na formação de nossos futuros

Enge-

nheiros e Arquitetos.
,
Esperando uma resposta favoravel, apresentamos a
v. Excia, os nossos protestos de estima e distinta consideração.

nd~-r1.. :m. .....cLIA-L,
NELSON

ALVES

MACHADO

Coordenador

•
J10 - 19Cf

UNIVERSIDADE

DE

FACULDADE

Of .C-n9

9((}

/77

DE

SAO

PAULO

DIREITO

São Paulo, 01 de agosto de 1977.

Excelentíssimo Senhor:

A Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo (FADUSP) e a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), em colaboração com a Associazione di Studi Sociali
Latino-Americani (ASSLA), promoverão em comemoração ao Sesquicentenário da Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil, um Simpósio sobre o Ensino do Direito e a Formação do Advogado.
O Simpósio será realizado na
Capital
do Estado de São Paulo, de 25 a 27 de agosto próximo, na Facul
dade de Direito da Universidade de São Paulo, obedecendo à pr~
gramaçao anexa.
Assim, é com satisfação que vimos convidar Vossa Excelência para participar do referido certame, na
certeza de que sua presença contribuirá para o maior êxito do
encontro.
protesAo ensejo, apresentamos
tos de elevada consideração. _______

Ruy Barbos
ogueira
Diretor da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo

7

MifuelReili
JliiOT
Presidente

Associação dos Advogados de São Paulo

Excelentis simo Senhor
Prof. Geraldo Montedonio Bezerra de Menenzes
Niteroi - RJ

'

I

•

.

•

Ordem dos ,4doogados do /3rasi/
..Seção de ./Uinas lgerais

Itajubá, 08 de julho de 1977 .

Sr. Ministro,
Cumprimentando-o, respeitosanente, venho em nome da Diretoria da 231 SubSeção da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção de Minas Gerais, sediada em Itajubá, convidar Vossa
Excelência, para uma conferência no decorrer da Semana do
Advogado, a ser realizada em Itajubá, de 8 a 13 de agosto
, .
proxl.mo.
Essa será a primeira vez que se comemora em nossa cidade
a Semana do Advogado, e será para todos nós, advogados da
r
231 SubSeçao,
~a honra ouv1.r V. Exa., explanar assuntos
de real interesse para a classe.
O tema ficará ao critério de v. Exa., pois sabemos que o
vasto conhecimento juridico que possui, nos será de grande valia, visto que irá aprimorar o nosso currtculum.
A presença de v. Exa., em nossa cidade, será um acontecimento marcante nos anais do judiciário local e de toda a
Região Sul Mineira, o que para nós, será uma grande honra
e jamais será esquecida.
O nome de V. ~a., foi lembrado pelo colega Dr . Mário CaE_
neiro Vilela, que durante muitos anos , respondeu pela 21
Vara da nossa Comarca, sempre com brilhantismo e Justiça.
Aceitando nosso convite, gostariamos de receber uma confi~
mação, para que possamos tomar as medidas necessárias para
o bom êxito de nossa missão .
No aguardo de uma notÍ~ia afirmativa, envio a v. Exa., e tof>
dos que lhes são caros, os protestos de estima e consideraçao .

-

Ã~

RespeiDosamente,
....

Ao
llO - 196

~~,/Alberto de castr

esidente
da 231 SubSeção da OAB-MG- Itajubá

/
Ordem dos Adoogados do f3ra si/
Seção J e .;Uinas Jgerais

Ao

Exmo. Sr .

Dr. Geraldo Bezerra de Menezes

DD. Ministro

do Tribunal Superior do Trabalho

Rua Herotides de Oliveira- 13

!CARA!- NITEROI- RJ.

Remetente:
Alberto de Castro Gama
Presidente da 23~ SubSeção da O A B Avenida Paulo Chiaradia- 140
Itajubá- Minas Gerais.
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SOCIÉTt INTERNATIONALE DE DROIT DU TRAVAIL
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I

SE C R2TARIAT G2 N2RAL: 4, PLACE OU MOLARD
GENtVE (SUISSE)
T~6phooe (022 ) 241040

President: Otto Kahn-Freund
(Great Britain)
~ldeot:

From: LONDON SCHOOL OF ECONOM ICS
& POLITICAL SCI EIJC E,
HOUGHTON ST . , ALD.' YCH,

(1958-1960)

PAUL DURAND (FRANCE)
Seer6Wrel 16o6raW< :
ALEXANDRE BERENSTEIN (S UISSE )
RUY SODRE (BR2SIL)
Tr&orier: MA URICE CORNIL (BELGIQUE)

~

LONDCN , W. C. 2 . ( .E.!:GLM•L> )

4 March, 1964

dear President,
The Secretary of our Industrial Law Societ,y will no doubt write

to you officially to e.xpress our deep grati tude for the precious gift
of the three volumes of your 110rks which you ba.ve sent us.
Uay I, however, personally aay to you that I am deeply touched
and much gratified by your kindness and generosity.

~e

this important gift by our Honorary Member.
With kind regards,
Sincerely yours,

o.

President Geraldo Bezerra de Menezes,
Rua Oswaldo Cruz, 63,
Niteroi,
Estado de Rio de Janeiro,
BRASIL.

:170 · H8

Kahn-Freund

shall highly value

t

.

SOCI~T~ INTERNATIONALE DE DROIT DU TRAVAIL

ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
SECRSTARIAT GSNBRAL: '· PLA CE DU MOLARD
GENBVE (SUISSE)
Ttl6pbone (022) 241040

President: Otto Kahn-Freund
(Great Britain)

Pr&ldent: PAUL DORAND (FRANCE)

?rom: LONDON SCHOOL OF ECONOMIC
& POLITlCAL SCIEilCE.
HOUGHTON ST .• ALDNYCH,
LONDON, W. C.2. (EUGLAHD)

(1958 -1960)

Seer6taire.

gtn~raux :

~rier:

ALEXANDRE BERENSTEIN (SUJSSE)
RUY SODRE (BRBSIL)
MAURICE CORNIL (BELGIQUE)

29 November,

~

196~

dear President,

I am most grateful to you for your great kindness in sending me
your book.
This renews our connection whi.oh I value ao highly.
I hope soon
to be able to reciprocate by sending you one of my own works.
Like you, I think it is most important that the contaots between
specia1ists in our subject should continue and be intensi~ especially between
our two countries.
I am glad and proud to know that you wohld like to join
one of our English institutions.
If it is agreeable to you I would suggest
to you that you could join as an Honorary Member our "Industrial Law Society"
which ia at the same time the British Branch of the International Society for
Labour Law and Social Securi ty o f wbich, as you know, I am the President.
I shou1d not, however, like to prooeed in this matter until I have
heard from you that this ia agreeable to you.
With my repeated thanks and kind regards,
Yours sincere1y,

;

'

O. Kahn-Freund

:Mr. Geraldo Bezerra de Jlenezee,
Rua o. Cruz 6~,
Nicteroi,
(Estado de Rio de Janeiro),
BRAZ !L.
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