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1.1- OPINIÕES E CORRESPONDÊNCIAS SOBRE A OBRA " 0 DIREITO DO TRABALHO NA
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1946" . 1956.

"R PJMI+O DA W!ALHO IA

QONS'JiãlJls:.iO PB 19'í"
(Haddad Bd1torea - Bio, 195,)

OPINIOES DB PBOFBSIOftBS I J'URIS'lAI BllASILEIBOSa

Dr . BREU RAMOS, Kinistro da Juat1çaa

..g 1sta para lhe

agrade~

o otereotoento do. aeu excelente
lu. sobre "0 P1re1tp dq !r&b•lhp na COQIS1tg1gag Bfy1111Ja

~~rei

~

~

êase ap-adeclmanto, po•que deaejan ler antes o llwo.
Li- o coa aatistaçao e aprove1~amanto .
Os ensinamentos são claros e a análise dos texto• conat1tuo1onaia segUI'& e pl'eciaa.
..
•
·""
Pel1a1to-o por esta eaplendida demonatraçao da sua 1ntel1cencia e oul.tura" .
H1n1atro EDUARDO ESPDOLA, ex-presidente do Supremo Tribunal
Federala
"'
• • • "JIIalllÍtioa obra sobre "0 Dirtito 40 tr&Pa1ho 01 CpnatitJi1•
são Bryi;leiJta dt lSlW".
Desde 1210 11, com o maia vivo interesse, o notavel e. perteito
oap!tulo sobre a justiça do trabalho, qup na Conat1tu1çao de 1946,
quer nas Jl.'ecedentea, valiosa oontribuiçao de jurista de alta co•
petencia para o exato conhecimento doa importantes problemaa lucidamente expostos e magistralmente resolvidos" •
A

"

.. Dr . LBVI C.AIWEIR0 1 da :Academia Brasileira de Letras e JUiZ da
COI'te Internacional de Hqaa
"Do erudito e extuativo estudo~ que no lln-o - J!1t•1to 4g ~
belho pa Q®ttituiâ~ putltira ~~
88 COll
t aea autor
•
de para ,louva-lo,e apenas que ee(maia wa Yaa, comprOYa,a
in&UJ>etavel corape~encia ne&8f matéria, do autor. No entanto, a
competencia al.ia ele a Jormaçao moral perfeita, o espírito de justiça 1ntrans11ente - que o t1zeraa expoente da Justiça do Trabalho
no Brasil e penhor da confiança que mrece essa magistratura« .

t91J6 -

Professor CBZARINO .rmaoa, da l'aculdade de Direito da Univeraida4e de S. Pauloa
•
"Tive do belo livro "O Ptr•itp G,o k1:1hp M Cgnat1$Jdçui!:a1J.eH• dt 19U6" excelente 1apressao, pe~ segurança de seu p
1
vaat~aima e selecionada b1bl1ografiat ~feito conhecimento da evoluçao do nosso Direito Soo1al e prorundeza da conoeitoa, que ta•
zem do trabalho obra doraYante de consulta indispensável para todoa os estudioeoa" .
M1n1atro e Professor CAIIDIDO MOTTA FILHO, do Supremg Tribunal
Pederal e da Faculdade de Direi to da Universidade de Sio Paulo a
.. «Sempre encontrei no autor de "P!reitq do trabilhp DI fiMtUW.918 arasileira da 19Lt6" - o jurista, o estudioso e o
or, aquele que de rui muito Yem honrando a cultura nacional".

••er

Professot WALDEMAR FERREIRA, da Pacul.dade de Direito da Un1vel's1dade de Sao Pauloa
~epois dt l.eitura por alto, que se poderia haver como de apreciaçao pan~ramica 4o assunto estou a ler •o Pireitp fo frthalhp AI
QQMti.uicap lra•1••1r• de ~" Diaia detidaaen~e,
a e ..tantas aa
•~eatoea e pronunciamentos outr1Dár1oa de relevo que nele se depara. Teve o eminente colega a gentileza de assinalar vários pontos
em que os nossos entendimentos se emparelbaa1 o que muito me agradou, pela boa compar)h1a em que • encontrei. De resto, a sua expo-

ta

t

••

z
..

aição.serena e clara da mat4r1a leTa a acompanhá-la auaYemente,_do
que aao cap~es apenas os que sabem escrever para os outros e nao
para seu próprio del$1t.e•.
Professor ORLANDO G01418, da Faouldade de Direito da Un1vera14a-

de da Bahiaa

•Da leitura do interessante 11n-o ficou confirmado o alto conceito •• que tenho o autor coJID 1lll doa expoentes do Direi to 4o Traba•
lho no paÚ" •

.Professor HERMBS LIMA, da l'aculdade de Direito dá Un1vers1dacle
do Braall:
•lUnha impJ~essão do livro "Si Pir•1" fo trarum
QpnG1Sutaio
Prosl1t1ra 4t 19:f" 4 excelente, l •ter a est trat-a ooa ••Rrança, ob3et1v1d e, • a exper1enc1a bl-uUeira uaae oaapo j11l'Ü1co-aoc1al aí apresenta, ~ 4el1naadoa, alguna 4e aeua traços mala
oaracter!aticoa".

:f

Prof. LINNEU DB M8LLO, da Faculdade de Direito da Un11f'ers1dade
do Braaill
•Pelicito-o v1Yamante pelo pg.d:1'1co tra~, cuja l.e1 tura tia
com gr&nde proveito. Admire:l nele a expoaiçao clara, o mltodo e a
doutrina excelente, ea assWtto que
exigia exame de conjunto, como o que realizou superiormente".

ja

Miriistro EOOABD DB OLIVBIRA LIMA, do Tribwíal Superior do Trabalho:

"
"A• .naçoea
maia esclarecidas -vem
cedendo ao imperativo de d~ conaagraçao constitucional aoa preceitos refere.qtes ao trabalho • a 3ua-

t1ça aoc:Lal 1 O legislador de suu eartas políticas tem, assia, se..,
debruçado sobre o p-oblema, mala ~omplexo e de maia ursente aol11çao
do mundR conteraporaneo, da elnaçao do rúvel das ll'andea J.1118SU, assunto sobre o qual Harold Luld. eaoreveu esta grua advertincia 1 ".A
sociedade de nossos dias atraYessa ~ das maiores crises gue a H1stór ia assistiu, a maia prorunda, talYes, desde a queda do Império BomanoJ e da aua capacidade de cqapreen4er aa cay.sas da crise e de aglzi para oorrlc1-laa 1 depen4•i a sua sobrevivencia".
A mat4r1a doa do\• primeiros capÍtulos da tese apresentada pelo
Jtll!U Uuatre colega a PacUlda4e de Direito de Niterói, pu-a concorrer
a o'tedra de Direito do !rabalhot representa um deaenvolvta.nto substancioso e erudito doa aspectos rundamentaia do palpitante assunto
no seu enquadrtmento constitucional.
A leitura desse estudo •&rÚt:loo muito me satisfez e ensinoU, o
que lhe manifesto com abaoluta s1noer1dâ.c1e".
Ministro AFRANIO Al~ONIO DA COS'.rA, do Tribunal Federal de Recursos a
~welicitaçõea peló estudo aprofundado e percuclente de setor tão
relevante no Bstado modern;. A autorida4e do eminente coltgal conquistada no estudo doa tenomenos.aooiol&gicoa e na axperieno a quotidia.oa,.,coJDO juiz da maia alta Corte !l'abalhiata, pa.ngearam-lhe a
reputaçao de ~urista de escol .na eapeciâlidade".
.
Professor l40ZARI' VICTOR RUSSOMAJIO, da l'acúldade de Direito de Pe-

lo..a:

•o livro hinr• noas..- letras jurÍdicas e oonat1tu1 aea ta'YOZ', u• contrib1l1çao Yal1oa!sa1ma ea wa setor noYo ~a o lru11 uaae
campo de estudo, ~inc:tpalmsnte atrana doa trea oap!tuloa ln1c1a1a".

•

(

....

'

Dr. BUY SODU, DUetor do Inatituto de D1re1 to Social de São
Paulo1

"Não acusei ante1 o recebimento do seu livro "R Direjtc' dQ rra·~ M Conatituigao de l!Wi".1 porq114t 4•••3ava le-JA.
o tii oo•
p
e p-cwe1to e satiafaçao. B dilo-l.he, mais, a.-vlu-• p•a a
eomplamont a9a0 da aulaa que prot..1 na Faculdade Cat&ltca de Direito de Santoa.
,
Portanto, não a& 11, como também ja me ut1l1se1 doa ensinalDéntoa
do seu livro".
Deputado JOSI AUGUSTOs
• "Li e muito apreciei o livro "0 DirJitp do Xrabalbp pa~t1Sf!•
sce~··ileir~de ll.9~·· o autorrho e Ull
em • t ia de egaÇao soç1: cõíí 1iiUe Geraldo Beser~a de Menezes a produzir
prestando desse modo excelente serviço .. letraa 1ur!dicas, jua!amente em um campo ainda por desbravar em nos ao pala".

••tr•

RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, Juiz de Direito de Wova t'r1bürpu
"0 autor l"ealuou *IQ:Ífioo trabalhe a •••peito daa d1ret1Yu
evoluc1o~a do ~elto trabalhista no q~dro coqat1tuc1onal brasileiro, nao •• llm1tando 1 a1mp1ea expoalçao h1ator1ca 1 ou a co•nth1os auper1'1o1a1a, Hnao 1'afend0 amplo eatudo de caaa lnstJ;~uto
segundo as ma1• modernas tendenciaa da doutrina, da jur1•prudeno1a
e da leg1slaçao de outro• povoa.
Sente-se que Geraldo Bezerra pert1lha a sadia a moderada trllha
dos que pre9on1zam o equillbrio e ' paz social pelo l'econhecimento
e consagraçao dos direitos 1nal1ena'Ye~s dos que trabalhaa, de ~o
a •• prevenirem qs perigos de convulsoes danosas, em que tvdos perdem. A desgraça e que nem sempre a vida opera nesse meio ter.,: 2
egoismo dos detentora• do capital! de um lado., e a exagerada, noçfO
de direitos por parte dos assalar ados, de ou'tro, conduzea1 aa vezes, a deaequil!briga desaatroaos, de que se servem os agitadorea
para .inSuflar soluçoea extremas".

Rio de Janeiro, 8 de agÔsto de 1956

Prezado Ministro
Geraldo Bezerra de Menezes:

,
,
So agora pude iniciar a leitura da sua otima monografia "O Direito do Trabalho na Constitui
ção Brasileira de 1946", que teve a gentileza de
,
enviar-me em abril ultimo.
Não quero retardar mais os meus agradecimen
to~ e as felicitações pelo estudo aprofundado e
percuciente de setor tão relevante no Estado moderno. A autoridade do eminente colega, conquist~
A
,
da no estudo dos fenomenos sociologicos e na expe
A
A
riencia quotidiana como juiz da mais alta C o rt e
Trabalhista, grangearam-lhe a reputação de jurista de escol na especialidade.
Estas expressões refletem ainda a consider~
çao e o apreço que lhe dedica o
colega e admirador,
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Rio de Janeiro, 9 de julho de 1 956.

Prezado amigo
doutor Geraldo de Menezes,

,
E e sta para lhe agradecer o oferecime~
A
to do seu excelente volume sobre o Direito do Trabalho na
Constituição de 1 946.
Demorei esse agradecimento, porque d~
sejava ler antes o livro. Li-o com satisfação e aproveit~
mento.
Os ensinamentos são claros e a análise
dos textos constitucionais segura e precisa.
Felicitando-o por esta esplendida de
A
monstraçao da sua inteligencia e cultura cordialmente aper/
ta-lhe a mao o amigo e admirador.
~

-

Nereu Ramos

nr/edcb

,,

..

- --~-

Rio de Janeiro, 10 de junho de 1956

Prezado Dr . Geraldo Bezerra de Menezes ,

agradeço-lhe, com atrazo decorrente de minha
ausencia do Rio de· Janeiro, o exemplar d '"O Direito do
Trabalho na Constituição Brasileira de 1946",com que me
obsequiou.
Felicito-o vivamente pelo magnifico trabalho,
cuja leitura fiz com grande proveito.

Admirei nele a

exposição clara, o método e a doutrina excelente, em as .,
. .
sunto que Ja eX1g~a exame de conjunto, como o que rea lizou superiormente.
Com um cordial abraço do amigo e admirador
constante

DR. WALDEMAR MARTINS FERREIRA
(PROPIIaaOJt DA P'Aet:LDAD&: DI: DIREITO

DA UNIVI:ftSIDADI: C&

ESCRITÓRIO :
RUA OA QUITANDA N . 0 Ut ~ 3. 0 ~ SÃO PAULO
TELEFONE N

° 1· 5411

, 8 de junho de

alo

PAULO)

1956.

RUY MARTINS FERREIRA
CELSO ALVES DE ARAUJO
LEONCIO LEME

Emo. Sr.

DR. GERALDO BEZERRA DE VDIZIS,

meu presado colega,
estou mui contente de haver recebido o exemplar, que se
dignou de oferecer-me, do seu liTro - O Direito do Trabalho na Constituioão Brasileira de 19ij6. Depois

de

leitura por alto, que se poderia haver como de apreciação panorâ~ica do assunto, estou a le-lo maia detid~ei
te, tais e tantas as sugestões e pronunciamentos doutr!
nários de relevo, que nele se depar~. Teve o eminente
"'

colega a gentileza ie assinalar vários pontos em que os
nossos entendimentos se emparelh$B, o que muito me

agr~

dou, pela boa companhia em que me encontrei. De reato,

-

,
a sua expoaiqao serena • clara da mataria
leYa a acom -

-

,
panha-la
suaYemente, do que sao capazes apenas

os que

sabem escrever para os outros e não para seu prÓprio
leite.

d~

Por todos iase motivos, sou-lhe muito agrad eci-

do pela bom presente, que me fez. Muito obrigadot
R creia sempre no alto apreço do seu Yelho colega

'

•

F'ONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓ LICA DO RIO DE .JA NEIRO
GABINRT.

DO R.ITOR

lua Marquls de Sao VIcente, 263- Tel a 71-9'114- Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1956.
Ao
Exmo. Sr.
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes
Rua OsYaldo Cruz, 63
NITERÓI - E. DO RIO

Prezado Amigo Dr. Geraldo

Recebi e muito apreciei o substancioso volume

•o Direi-

to do Trabalho na Constituição Brasileira de 1946•.
Apresentando-lhe os meus parabens por esta publicação,
"'
,
. ,.
que representa nao so mais uma contnbuiçao do ilustre amigo ao

Direito Trabalhista, mas também um serviço assinalado

à defesa da

Doutrina Social da Igreja, agradeço-lhe penhorado a delicadeza da
oferta.
Com os meus atenciosos cumprimentos,

c

».A. Alonso S.J. -Reitor.

•

}l'f-]6

MINISTRO EDUARDO ESPINOLA
R"' t,

BEBRel';"'nt~tml: CATAftlnA~.

(..;.,. , ..t.

. SAl~

TELEFONE ~ ~ 7 ·'I D " "
..&
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RUY DE AZEVEDO SODRÊ

São Paulo, 27 - Abril - 1956.
Ilmo. Sr.
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes
Rua Oswaldo Cruz, 63
Niteroi
~tado do_jliQ
Meu caro dr. Geraldo
Não acusei antes o recebimento do
seu livro "0 Dire ito do Trabalho da Constituição Br!:!
sileira de 1946", porque desejava lê-lo. Já o fiz,
com grande proveito e satisfação. ~ digo-lhe, mais,
serviu-me para a complementação de aulas que proferi
na Faculdade Católica de Direito de Santos.

Vê, portanto, o prezado amigo que
não s6 li, como também já meu utilizei dos ensinamen
tos do seu livro.
~elicito-o

cujo oferecimento muito

por mais essa obra,

agrade~o.

Cardealmente

y
11ft- J8
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o,.Lando GomeJ
Diretor do Foculdodc de Direito
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PROF. DR. A. F. CESARINO JONIOR
CetedrMico de Lqlsleçlo Socl•l d. f•culd.de
de Direito e Professor de Direito Socl•l d•
f•culd•dc de Cllncl.. Econ6mic•••
d• Unlvcrsid•de de Slo P•ulo

NELSON LUIZ M. CESARINO
ADVOGADOS
SÃO PAULO • Pr•c;<~ d• St, 399 • 7.1 And.,
S.I•• 706 • 710 - Tel. 32-6301

MOZART VICTOR HU880MANO
Par.o7a.•- a. o.
Bou.•n.

••.&.

Pelotas, 2 de abril de 1.956.
Ilmo.Sr.
Ministro GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE !1ENE1ES.
Niteroi . Est .do Rio.

Meu caro amigo e eminente colega :

,

Recebi, ha poucos dias, na Faculdade, o seu livro
"O Direito do Trabalho na Constituição Brasileira
de
1.946", que já conhecia, por intermédio do dr. Alcides
de M. Lima, que o adquirira em São Paulo .
Quero, em primeiro lugar, agradecer-lhe a bondade da dedicatÓria, que, de per si, equivale a uma recoffi
pensa pelo pouco que tenho feito do muito que desája ria ~azer em prol dêste nosso querido e tão criticado d!
reito brasileiro do trabalho.
Honraram-me, também, as citaçÕes feitas de alguns
estudos meus e , inclusive, minha senhora ficou mui to ".O!:
gul hosa" da referência a um de seus pequenos trabalhos~
Associamos, pois, nossos comuns agradecimentos.
,
E, ao mesmo tempo, nos o felicitamos pela publicação do novo livro, que honra nossas letras juridicas
e
que constitui , sem favor, uma contribuição valioslssima em
um setor novo para o Brasil, nêsse campo de estudo, prin cipalmente através dos ~rês cap!tulos iniciais.
,
Certo de que o sucesso coroara essa nova publica çao do ilustrado colega e do pr eclaro
igo, envio-lhe ,
com meus renovados agradecimentos ,
bens e o meu grande

-
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Janeiro, 12 do mnr j~'J de 1956

Prczr1d'J colr:;n o arnig'J llinü: tr'J Gornldo

B~zerra

do Lcnezcs ,

~

.As na;'Jos reis

.

vem cedendo a'J im-

oscl~rocid.Rs

perr'ltiv'J de dr1r C'JDS!:P-ra;ã'J C'Jnstituci'Jnfll n0s prcceit'Js rcfÇi
rentes a'J trabqlh'J e à justi;a s~cial .

O lG~islnd'Jr da suas

Cartas ,_- 'Jl í t ic;. s tem, assim, sG debru;ndo s ~r o 0 pr0blema ,
mais c'Jrn':llaxo e dG mais urgente

neo, 1n

olr:vn~ao n~

..

s'Jlu~n'J

do mnndo C')ntomo'Jra

nlvol dns grandes massas , assunto

i.J Ua.l HnrJld Lnski ascrr-vcu os tr>

l~rav~

advcrtõnc ia :

11

A

s~re

o

soci@dê;,

de de n'Jssos di3S at.rflvGssa umr> das maiores crises ;uo a IIistoria assistiu , a

m~is

Jro.fund'l, talvâs, desdo a quoda do Im-

)ério R'Jmano; c. d:J sw1 cn '1acidndo de
criso

~

de

~ gir par~

C"~m'Y)recnder

C'Jrri;Í- lns , da )Cndcrá

A

as cnusas dn

sua s obreviv0n-

cia. "

A mat~ria dos d0is

~rineir'Js capÍ~ll'JS

da tese

aprcscntrda )elo mau ilustra colc·n à .laculdado de .:Jircito d0
Ni tcr6i ,

1arr:1. conc0rrer

~

à m1tcdra dG Direito lndnstrial

lisl8dor d'J Trabnlho, roorcsenta um desenvolvim,..nto
cios'J e erudi t·'J d0s ps·Ject'Js

í'undnment ~is

d'J

E~ubs

PAlpit~nte

o .1..4 -

tan assun

to no seu enqundramcnt'J constituci'Jnal •

.A lcitnra desse
tisf'ez o ensinou, o·

e~tnd'J

mn·ni.l"ic'J muitr'l me: sa -

lhe: mnnifosto c0m ncsoluta sincerida,
A )«:nn s me: ne rrni to observar qu(.J na0 )Ode ser ncei ta "s&m
'1UO

·~

-

~

um i;rn o de sal'' a 1 is tin~n 'J entre C'Jns ti tui.,:ocs poli ticn s

-

C'Jns ti tu i j'JCS soe i?. i s fe i t::.1 )rl 'JS )Ubl i c ir tAS c i tr~d 'JS .
ra

fi~ura s

e

:smbo

juc se si tunm nns C'Jrdilhciras , a ri"'.Sr inc "rreram

em 11m 'Jccnd'J C'Jntra a tcmin'Jl0 ';ia , a técnica .
As Constitui;0rs s ~ 'J inf'trurr.Gnt'Js polí~ic'Js
c:xcclcncia .

)')r

Mesmo '1lHmdo incluem prrccit'Js procurando atri -

buir n0 indivÍdll'J mclhorns a

cia, Th'"l'J :Jcrdc:m aquela crtratc r.
.?olitic'J- administrativa.

...

m~is

."

.i ustns c0ndiç'Jrs de existon.
Tnis •Jrt-ccit'Js são de ordam

EX1'JSitorcs do nssunto escreveram cu

rcpctir?.m qtr. : "O s6culo XIX foi C3rnct(;ris::;d'J pola conf)uista
c:mstitucionnl 1'JS direitos individmds de n::Jtl,reza T)OlÍtica,
f'Jrnl'llw1 'JS

C'lm l~re;uc:za

pcl 'JS 'JCDS"d -.:-rrs d 'J s óculo XVIII.

O

século XX v~m- sc carFJctoriz::mdo x:lA c ':'nqui~ tn csns ti tuci'Jn::~l
dos dirGitos s~ciais , tnmbém de ordem >e>litica, fe>rmulad'JS com
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