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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINE1E DO 12 SECRETÁRIO 

OFICIO GS/ ~ 1 /71. Niterói,~í'de julho de 1971. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência , por 

cÓpia anexa, a MOÇÃO de autoria do Senhor Deputado Alberto Dauai 

re e outros, inteirada pela Mesa desta ssembléia Legislativa em 

sessão de 13 do corrente. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vos

sa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consi

deração •. 

Ao Excelentíssimo Senhor Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

/OoMr1. 



f ; ~S::lV. LÉiA LCGfSLATiVA 

Serviço de a afia 

CONFERIDO por: -=-·····-

Os deput~dos que esta subscrevem congratulam-se 

com o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela passagem, no 

dia 11 dêste, de seu. aniversário natalÍcio. 

J U S T I F I C A Ç Ã O 

O Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, Ministro e ex 

Presidente Superior Tribunal do Trabalho, ex-Secretário de 

Edu~ação e Cultura, Professor da Faculdade de Direito da U

niversidade Federal Fluminense, jurista e literato do mais 

alto conceito, é, sem dÚvida, uma das grandes reservas mo-

rais e culturais, do nosso Estado. 

Chefe de famÍlia exemplar, amigo leal e sincero, 

homem bom e amável, temente a Deua, simples, irradiando sea 

pre humildade e simpatia apesar de todos os seus títulos, é 

sem favor, credor da homenagem do povo fluminense na data 

em que comemora mais um ano de vida. 

Sala das Sessões, 1~ de julho ~e 19?1. 

aa) Alberto Dauaire, Geraldo Di Biase, Gilberto 

Rodriguez, Luiz Carlos Soares , Jayme Campos, Jorge David 
' 

Darc:Ílio res, Aurelino Barbosa, Paulo Mendes, Ampliato Ca 

bral, Márcio Macedo, Geraldo André, Jos~ Vaz, Jorge Lima 
' 

Jos~ Vaz, AntÔnio Gaspar, Zoelzer Poubel, Josias vila,José 

Perlingeiro, Lázaro Carvalho, Cláudio Moacyr , ayrton Rachid, 

João Carlos Besouchet, Luiz Fernando Linhares, Pedro Maga -

lhães. 

/OSI"lM. 
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IRMANDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 
ASILO SANTA LEOPOLDINA 

Niterói, 18 de abril de 1 968. 

Ilustríssimo Senhor, 

Tenho o prazer d comunicar a Vossa Senhoria, 
haver o seu nome sido sufragado para integrar, co membro f,! 

tivo, o Conselho Deliberativo da Irmandade de São Vicente de 
Paulo. 

Cumpre~e, outrossim, convidar Vossa Senhoria 
para a reuni vo dQ dito Conselho, a t r lugar no próximo dia 24 
iêst mês, às vinte horas, na sede da Ir.mand d , à rua Miguel 

• de Frias, 123, par deliberar sobre os seguintes assuntos: 

) Eleição do President e do Secretário do Conselho; 

b) Apreci ção e julgamento das contas da atual esa A~ 
nistra·tiva, relativas ao exercício de 1 967. 

Aproveito o ensejo para apresentar Vossa S~ 
nhoria, protestos d elevada estima e consideração. 

C1 ? i 

- Jessyr Gonçalv s d Font 

-lQ S cretário -

O ILMst SR. 
. ' 

DR. GERALDO MONTE])jNIQ BEZERRA DE MENEZES 

ESTRADA FR~IS, 497. 
NESTA 



tprefeífura fJflunícípaL de Ó .. CarLoeJ 

Referenoia. 

Pro o . / 

Ofioi o M 98 

Assunto 

São Carlos, 2 de Fevereiro de 1949 

Exmo .• Snr. Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 
M. D. Ministro Presidente do Supremo Tribunal do 
Trabalho 

RIO DE JANEIRO 

Esta Prefeitura tem a honra de convidar v. Exc1a 1 para vi
sitar, np corrente mês de Fevere1~o, em data a ser designada por 
V. Excia., a cidade de São Carlos. 

# ~ Seria desnecessario lembrar o alto apreço em que sua pessoa 
# e tida nesta cidade, por todos os seus titulos, que a fazem digna 
e merecedora das simpatias dos seus patricios. 

# ~ # N 

Alem destes altos motivos, e v. Excia. irmao do Snr. Dr. Lean· 
# dro Bezerra, que aqui residiu durante varios anos, onde deixou, 

p~~as suas altas qualidades, um vast1ss1mo circulo de amizades e 
' simpatias, que abrange toda a nossa populaçio. 

Dêste modo, são Carlos .reconhece em v. Exoia. um dos seus 
ded~cadoa e distintos Amigos, s~ndo sincero desejo do Govêrno Mu-

# 

nioipal hospeda-lo of1c1a1mente. 
Tenho, ainda, a honra de lhe comunicar, que esta Prefeitura 

está razendo idêntico convite' ao Exmo. Snr. Cel. Raul de Albuquer
que, ilustre Diretor Geral do Departamento dos Corr~ios e Telégra
fos, para visitar são Carlos na mesma ocasião. 

. Agradecendo a atenção que se dignar de dispensar a êste con
vit , prevaleço-me da oportunidade para apresentar-L~e os protestos 
de toda minha estima e distinta 

Augusto de 
Prefeito Municipal 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- FACULDADE DE DIREITO 
SEMINÁRI O DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

LARGO SÃO FRANCISCO - FO NE 2 - 4875 

SÃO PAULO - BRASIL 

São Pau l o, 15 de Ma rç o de 19 49. 

Meu Eminent e Col ega : 

Ao contrário de outra s d i s c iplina s ju
r í d i cas, o Direi t o So ci~l vem tendo um~ e l abora ção legis
lativa mu i to ma i s r .ip:Lda. qu:; o :-·cu G.ese:!:'lvo l v i mento doutr i
nário. 

Há , em doutr i n'l , q·.1es tõ es impor t antes a 
ser debat i das , ta i s co~o denominaçãc, conce i to, po s ição en
c i c l opédi co., natur eza jurfd i c!:k cio Si nd i cato a dos i ns titutos 
de seguro s oc i al , da r elaçao i nd i vidual , do contra to cole
ti vo de traba lho, :fund8mento da. inrlenizo.çí?.o por e.c i dente s 
do traba l ho e pele ree i ">ão 1.n:i~a ter~ l ao conJvro.to i nd ividual 
de trabalho , etc . 

Or a bem , no canpo L .. t:Jrnac i onal é grande 
o pro~]resso de nos~" cL·1 sciplina , ,rercô ela obra r.:n.gnífica da 
Orgo..ni za ç; ílo Intern~r~ i oEal do Tr::J.b:..ü 1.LO , com suas nume r osas 
e espl 0nd i da s pub 1 i ~açõec . Vers~m , porém , ma is s obre o as
peeto técni co- l P-g i s l at i vo, do qu2 p cpr i m::mte s ôbre os pro
bl emas doutrinários . 

Opor tuno ma pareceu , poi s , funda r-se illna 
Soci edac.e Int ernac iona::;_ cte Di r.::.i to boci::ü , v otada exclus i
vamente a o seu estudo doutrinár i o . 

De se j o , portanto, saber se estaria dis
posto a co op er a r para a organi zaoão da SI DDS, indicando-~e 
o nome de ou tro s possiva i s aderent es , a os i m como apre s en
t ando t odas as sugest ões qu e lhe aprouve r em, sem nenhum 
constrang imento quent o a modi f icações do inc l ueo ant e-pro j e t o 
de e s t a tut os , que vi sa apenas ser uma co~1tr ibui ção méramente 
inicia l. 

Ante cipando-lhe 
de c imentos , e.prove i t o a opor t u...ni 

meu s me l hores agra
pa r a apresentar -

os meus ma is a t encio s os cumpr imen os . 
~~~--~Z7~--

A. F. 

Professor de Legi s l a ção Soci~l das Facul dades de Dire ito 
e de Ciênc ias Económ i cas da Un i vers i dade de São Paulo -Con
selheiro Eméri t o do Ins tituto de Dire i to Soci a l-Membro 
Correspondent e do s Inst ituto s de Dire ito do Trabalho , das 
Uni vers ida des de San t a Fé, Córd oba e La Pla ta, da Ar
gent i na , e da Academi a Mex i cana de Di re ito do Tr abalho
Pres idente Executiv o dos I e I I C o~aresso s Brasil e i r os de 
Di re i to Social-Membro da I C onferên ci ~ I n t eramericana de 
Previdência Social. 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE DIREITO 
SEMINÁRIO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

LARGO SÃO FRANCISCO - FONE 2-4875 

SÃO PAULO - BRASIL 

Exmo.Sr . 
Dr- Geraldo Montedonio Bezerra de Meneses 
D.D. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
Palacio do Tr~ba lho lO>R andar sala 1043 
Rio de Janeiro 

. ·~ •·. 

• 

Cheg Hla de São Paulo 
1;do 1.0 avião 

Uma cana 6 sempre urgente. 
Utilise o Serviço Aéreo "VASP" 

·~·~---------------------

• 
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PROJETO De c~IAIUIUo U8 

Sociedade Internacional de Direito Social 
CAPITULO I 

Denominação, fins e séde 
A rt. 1.0 ,__ Com a denominação de SO

CIEDADE INTERNACIONAL DE DI
REITO SOCIAL se constitui uma sociedade 
internacional de fins não econômicos e du· 
ração indeterminada. 

Art. 2 .0 ,__ A Sociedade Internacional 
de Direito Social tem por fim a elaboração 
da doutrina do Direito Social Comparado, 
notadamente no sentido de relacionar o seu 
desenvolvimento legislativo e jurispruden
cial com a Teoria Geral do Direito. 

§ 1.0 ,__ Os objetivos da SIDOS são pu
ramente científicos, sem nenhum compro
misso de ordem política, religiosa ou filosó
fico-sectária . 

§ 2.0 ,__ Para a realização de seus obje
tivos a SIDOS usará , entre outros, dos meios 
seguintes: 

a) publicação anual dos "ARQUIVOS 
DA SOCIEDADE INTERNACIONAL 
DE DIREITO SOCIAL'', revista interna
cional de Direito Social; 

b) realização de congressos internacio
nais de Direito Social; 

c) promoção do intercâmbio científico 
entre professores, livres docentes e assisten
tes de Direito Social, Direito do Trabalho, 
Direito Operário, Legislação Social. Legis
lação do Trabalho ou Direito Industrial, das 
Faculdades, e autores de obras jurídico-so
ciais de valor , através de correspondência, 
publicações, cursos e conferências. 

Art. 3 .0 ,__ A séde definitiva da SIDOS 
será fixada na primeira reunião do Conse
lho Diretor. 1 , . , . , 

Parágrafo úmco ,__ A sede prov1son8 e 
a referida no art. 4. 0 das Disposições Tran
sitórias destes Estatutos. 

CAPITULO ll 
_ Do patrimônio 
Art. 4.0 ~ O patrimônio da Sociedade 

Internacion al de Direito Socia l será consti· 
tuido pelas contribuições dos sócios , sub
venções qovernamentais, direitos autorais 
dos "Arquivos" e demais doações qu e lhe 
forem feitas. 

Art. 5. 0 ~ O patrimônio da SIDOS será 
inalienavel. com exceção dos rendimentos , 
que sómente poderão ser aplicados para a 
rea lização de seus fins sociais. 

Parágrafo único ~ Os livros e demais 
publicações recebidos em duplicata serão uti 
lizados em permutas. 

CAPITULO lli 
Membros 

Art. 6 .0 
,__ Os membros da Sociedade In

ternacional de Direito Social se dividirão em 
titulares, efetivos, cooperadores, beneméri
tos e honorários. 

§ 1. o ~ São membros titulares: 
a) os Professores , Livres-docentes e A s

sistentes de Direito Social. Direito do Tra
balho, Direito Operário, Legislação So
cial, Legislação do Trabalho ou Direito 
Industrial das Escolas Superiores ; 

b) os autores de trabalhos julgados de 
valor pelos C atedráticos das referid as E s
colas; 

c ) os membros togados dos Tribunais 
do Trabalho de segunda e superiores ins
tâncias; 

d) os Ministros e ex-Ministros, Secre
tários e ex-Secretários do Trabalho e da 
Previdência e Assistência Social. Consulto
res Jurídicos e ex-Consultores Jurídicos des
ses Ministérios e Secretarias; 

e) as sociedades dedicadas aos estudos 
jurídico-sociais. 

§ 2. 0 
- São membros efetivos : 

a) os membros de associações e os di-

retores ciêntíficos das revistas dedicadas ao 
estudo das disciplinas citadas no art . 6.0 § 1.0

, 

letra a; 
b) os magistrados do Trabalho de pri

meira instância. 
§ 3 .0 ~ São membros cooperadores as 

pessôas físicas ou jurídicas que, embora não 
exercendo atividade científica jurídico-social, 
a estimulem através de contribuição financeira 
permanente para a SIDOS. 

§ 4 .0 ~ São membros beneméritos todos 
a queles que fizerem doações de vulto à insti
tuição, quer em dinheiro, quer em livros. 

§ 5.0 ~ São membros honorários todos 
aqueles a quem, pelos seus méritos invulga
res, no campo dos estudos jurídico-sociais, o 
Conselho Diretor conferir e·sse título. 

§ 6. 0 ~ As condições de admissão, deve
res e regalias dos membros serão estipula
das no Regimento Interno a ser elaborado 
pela Diretoria e aprovado pelo Conselho Di· 
retor. 

CAPITULO IV 
Administração 

Art. 7." ~ A Sociedade Internacional de 
Direito Social, será administrada por um 
Conselho Diretor, que será o seu orgão de
liberativo, e por uma Diretoria que será o 
seu orgão executivo. 

& 1.0 ~ O Conselho Diretor será com
posto de 30 (trinta ) membros , todos titula
res, nos termos do § 1. 0 do art. 6 .0

, sendo I5 
(quinze) residentes no país em que tiver sé
de a Sociedade. 

§ 2.0 ~ A Diretoria constituída por Pre
sidente, Vice-Presidente, Secretário Geral. 
Secretário, Tesoureiro e Sub-Tesoureiro, Di
retor e Secretário dos "Arquivos", será elei
ta pelo Conselho Diretor, entre os seus mem
bros, sendo pelo méílos 5 (cinco) deles resi
dentes no país·séde da Sociedade, em reu
nião dos membros titulares , com um manda
to de cinco anos, podendo ser substituída a 
qualquer tempo, ou reconduzid a na eleição 
seguinte. 

§ 3 .0 ~ As vagas que ocorrerem ' no Con
selho Diretor ou na Diretoria serão preen 
chidas pelo próprio Conselho, por eleição . 

§ 4." ~ Qualquer eleição será por voto
secreto e por maioria absoluta de votos dos 
membros presentes . cujo número não poderá 
ser inferior a I O (dez ) . 

§ 5.0 
-- O Conselho Diretor poderá em 

casos especialíssimos, conferir, pelo voto de 
2/ 3 (dois terços) dos presentes, títulos ho
noríficos . 

Art. 8. 0 ~ Çompete ao Presidente da Di
retoria representar a tiva e passivamente a 
Sociedade Internacional de Direito Social. 
em juizo e fóra dele , presidir às sessões dos 
seus orgãos e às públicas; ao Vice-Presiden
te, substituir o Presidente; ao S.ecre"tário Ge
ral, cuidar da vida interna da Secretaria e de 
toda a correspondência, ~!em de secretariar 
as sessões; ao Secretário, substituir o Secre
tário Geral. ficando ainda a seu cargo lavrar 
as atas das reuniões da Diretoria e do Con
selho; e, aos Tesoureiros , cuidar do movi
mento fina nceiro em ÇTeral. 

CAPITULO V 
Secções e sub-secções 

Art. 9." ,__ A SIDOS terá secções r·egio
nais, nacionais, e sub-secções provinciais e 
estaduais. 

Art. I 0. 0 ~ As secções regionais serão 
aquelas que agruparem diversos paises, tendo 
em vista a analogia dos respeçtivos ordena
mentos jurídico-sociais. 

§ 1.0 ~ As secções regionais s erão as 
seguintes: :JJ-'1:2. 

a) latino-americana ; b) anglo-america-
na; c) germânica; d) eslava; e) escandina-
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Sociedade Internacional de Direito Social 
CAPITULO I 

Denominação, fins e séde 
Art. 1.0 ....- Com a denominação de SO

CIEDADE INTERNACIONAL DE DI
REITO SOCIAL se constitui uma sociedade 
internacional de fins não económicos e du· 
ração indeterminada. 

Art. 2.0 ....- A Sociedade Internacional 
de Direito Social tem por fim a elaboração 
da doutrina do Direito Social Comparado, 
notadamente no sentido de relacionar o seu 
desenvolvimento legislativo e jurispruden
cial com a Teoria Geral do Direito. 

§ 1.0 ,__ Os objetivos da SIDOS são pu
ramente científicos, sem nenhum compro
misso de ordem política, religiosa ou filosó
fico-sectária. 

§ 2. 0 
....- Para a realização de seus obje

tivos a SIDOS usará, entre outros , dos meios 
seguintes: 

a) publicação anual dos "ARQUIVOS 
DA SOCIEDADE INTERNACIONAL 
DE DIREITO SOCIAL'', revista interna
cional de Direito Social; 

b) realização de congressos internacio
nais de Direito Social; 

c) promoção do intercâmbio científico 
entre professores, livres docentes e assisten
tes de Direito Social , Direito do Trabalho, 
Direito Operário, Legislação Social,. Legis~ 
!ação do Trabalho ou Direito Industrial. das 
Faculdades, e autores de obras jurídico-so
ciais de valor, através de correspondência, 
publicações, cursos e conferências. 

Art. 3.0 
- A séde definitiva da SIDOS 

será fixada na primeira reunião do Conse
lho Diretor. 1 , . , . , 

Parágrafo únrco ....- A sede prov1sorw e 
a referida no art. 4 .0 das Disposições Tran
sitórias destes Estatutos. 

CAPITULO 11 
. Do patrimônio 
Art. 4.0 

....- O patrimônio da Sociedade 
Internacion al de Direito Social será consti· 
tuido pelas contribuições dos sócios, sub
venções qovernamentais, direitos a utorais 
dos "Arquivos" e demais doações que lhe 
forem feitas. 

Art. 5.0 
- O patrimônio da SIDOS será 

inalienavel. com exceção dos rendimentos , 
que sómente poderão ser aplicados para a 
realizacão de seus fins sociais. 

Pa;ágrafo único - Os livros e demais 
publicações recebidos em duplicata serão uti
lizados em permutas. 

CAPITULO III 
Membros 

Art. 6. 0 
- Os membros da Sociedade In

ternacional de Direito Social se dividirão em 
titulares, efetivos, cooperadores, beneméri
tos e honorários. 

§ 1. 0 
- São membros titulares : 

a) os Professores , Livres-docentes e As
sistentes de Direito Social, Direito do Tra~ 
halho, Direito Operário. Legislação So
cial, Legislação do Trabalho ou Direito 
Industrial das Escolas Superiores ; 

b) os autores de trabalhos julgados de 
valor pelos C a tedráticos das referid as Es
colas; 

c ) os membros togados dos Tribunais 
do Trabalho de segunda e superiores ins
tâncias; 

d) os Ministros e ex-Ministros, Secre
tários e ex-Secretários do Trabalho e da 
Previdência e Assistência Social. Consulto
res Jurídicos e ex-Consultores Jurídicos des
. ses Ministérios e Secretarias; 

e) as sociedades dedicadas aos estudos 
jurídico-sociais. 

§ 2. 0 
- São membros efetivos: 

a) os membros de associações e os di-

retores ciêntíficos das revistas dedicadas ao 
estudo das disciplinas citadas no art . 6.0 § 1.0

, 

letra a; 
b) os magistrados do Trabalho de pri

meira instância. 
§ 3 .0 

- São membros cooperadores as 
pessôas físicas ou jurídicas que, embora não 
exercendo atividade científica jurídico-social. 
a estimulem através de contribuição financeira 
permanente para a SIDDS. 

§ 4. 0 
- São membros beneméritos todos 

aqueles que fizerem doações de vulto à insti~ 
tuição, quer em dinheiro, quer em livros. 

§ 5.0 
- São membros honorários todos 

aqueles a quem, pelos seus méritos invulga
res , no campo dos estudos jurídico-sociais, o 
Conselho Diretor conferir e-sse título. 

§ 6 .0 
- As condições de admissão, deve

res e regalias dos membros serão estipula
das no Regimento Interno a ser elaborado 
pela Diretoria e aprovado pelo Conselho Di· 
retor . 

CAPITULO IV 
Administração 

Art. 7.0 
- A Sociedade Internacional de 

Direito Social. será administrada por um 
Conselho Diretor, que será o seu orgão de
liberativo, e por uma Diretoria que será o 
seu orgão executivo. 

& l.n - O Conselho Diretor será com
posto de 30 (trinta) membros , todos titula
res, nos termos do § 1. 0 do art . 6. 0

, sendo 15 
(quinze) residentes no país em que tiver sé
de a Sociedade. 

§ 2.0 
- A Diretoria constituída por Pre

sidente, Vice-Presidente, Secretário Geral. 
Secretário, Tesoureiro e Sub-Tesoureiro, Di~ 
retor e Secretário dos "Arquivos", será elei
ta pelo Conselho Diretor, entre os seus mem
bros, sendo pelo méÍÍos 5 (cinco} deles resi
dentes no país·séde da Sociedade, em reu
nião dos membros titulares , com um manda
to de cinco anos, podendo -ser substituida a 
qualquer tempo, ou reconduzid a na eleição 
seguinte. 

§ 3.0 
....- As vagas que ocorrerem ' no Con

selho Diretor ou na Diretoria serão preen
chidas pelo próprio Conselho, por eleição. 

§ 4. 0 
- Qualquer eleição será por voto

secreto e por maioria absoluta de votos dos 
membros presentes. cujo número não poderá 
ser inferior a 1 O (dez) . 

§ 5. 0 ~- O Conselho Diretor poderá em 
casos especialíssimos, conferir , pelo voto de 
2/ 3 (dois terços) dos presentes, tí tu! os ho
noríficos . 

Art. 8.0 
- Çompete ao Presidente da Di

retoria representar a tiva e passivamente a 
Sociedade Internacional de Direito Social. 
em juizo e fóra dele , presidir às sessões dos 
seus orgãos e às públicas; ao Vice~Presiden
te, substitu ir o Presidente; ao Secr:e'tátio Ge
raL cuidar da vida interna da Secretaria e de 
toda a correspondência, ~!em de secretariar 
as sessões; ao Secretário, substituir o Secre
tário Geral. ficando ainda a seu cargo lavrar 
as atas das reuniões da Diretoria e do Con
selho; e, aos Tesoureiros, cuidar do movi
mento fina nceiro em qeral. 

CAPITULO V 
Secções e sub-secções 

Art. 9." - A SIDDS terá secções c·egio
nais, nacionais, e sub-secções provinciais e 
estaduais. 

Art. 10.0 
- As secções regionais serão 

aquelas que agruparem diversos países, tendo 
em vista a analogia dos respeçtivos ordena
mentos jurídico-sociais . 

§ 1.0 ....- As secções regionais ·serão as 
seguintes: 91-"1~ 

a) latino-americana; b) anglo-america-
na; c) germânica; d) eslava; e) escandina~ 



va; f) oriental; g) franceza; h) italiana; 
i) ibérica. 

§ 2.0 ....- A classificação prevista no pa
rágrafo anterior pode ser alterada nas reu~ 
niões dos membros titulares. 

§ 3.0 ....- A distribuição dos membros da 
SIDOS pelas diversas secções regionais se
rá feita pelo Conselho Diretor. 

Art. 11.0 
....- Cada país membro da SIDOS 

constituirá uma secção nacional, a qual se 
dividirá em sub-secções, provinciais ou esta
duais, conforme o país. 

Art. 12.0 ....- As secções nacionais terão 
a mesma organização da SIDOS, o mesmo 
acontecendo com as secções regionais e as 
sub-secções provinciais ou estaduais. 

CAPITULO VI 
Secções 

Art. 13.0 
....- As sessões da SIDOS se 

dividirão em ordinárias e extraordinárias. 
Art. 14.0 

....- As sessões ordinári as serão: 
da Diretoria, do Conselho Diretor e dos 
Membros Titulares. 

Art. 15.0 
....- As sessões dos Membros-Ti

tulares serão quinquenais, sendo uma das 
reuniões, preparatória do respectivo Con
gresso Internacional de Direito Social. rea
lizando-se na séde deste, com a presença mí
nima de 2/3 (dois terços) deles e deliberan
do por maioria absoluta de votos dos pre
sentes sobre: 

. a) reforma destes Estatutos; b) eleição 
do Conselho Diretor; c) normas a que deve 
obedecer a realização do ConÇJresso seguin
te; d) assuntos constantes da Ordem do dia 
elaborada pelo Conselho Diretor; e) inclu· 
são na Ordem do dia da próxima reunião de 
assuntos propostos pelos Membros Titulares. 

Art. 16.0 
....- As sessões do Conselho Di

retor se realizarão trimestralmente, na séde 
social. para deliberar sobre todos os assun
tos de interesse social e eleger a Diretoria, 
quando for o caso. 

Art. 17.0 
....- As reuniões da Diretoria se 

realizarão mensalmente, com a presença mí
nima de tres membros e de mais um dos Dire
tores dos "Arquivos", deliberando por maio
ria absoluta de votos dos presentes. com voto 
de desempate do Presidente sõbre todos os 
assuntos de interesse social. 

Art. 18.0 
--- As reuniões extraordinárias 

se realizarão sempre que necessárias, median
te convocação. conforme a sua espécie, de 
um membro da Diretoria, ou de cinco do 
Conselho Diretor, ou de 15 (quinze) mem
bros titulares. 

CAPITULO VIl 
"Arquivos da SIDDS" 

Att. 19.0 
- A SIDOS publicrtrá amwl

mente a revista denominada "ARQUIVOS 
DA SOCIEDADE INTERNACIONAL 
DE DIREITO SOCIAL". contendo alem de 
outros, artiqos de sínteses doutrinárias rela
lativos a ca"da um dos grupos regionais. em 
francês, inglês, português ou espanhol. 

Parágt·a[o único - Os "Arquivos" serão 
dirigidos por um Diretor e um Secretário, 
eleitos juntamente com a Diretoria e nas 
mesmas condições que ela. 

CAPíTULO VIII 
Estatutos 

Are. 20. 0 
....- Estes Estatutos, depois de 

definitivamente aprovados em reunião dos 
Membros Titulares, sómente poderão ser 
reformados, mesmo quanto à administração 
dn Sociedade. após cinco anos de sua vi
qência, e mediante proposta de 20 (vinte) 
Membros Titulares e aprovação, em reunião 
dos Membros Titulares, de dois terços dos 
,. resentes. 

CAPITULO IX 
Dissolução da Sociedade 

Art. 21.0 
....- A SIDOS se dissolverá por 

proposta de 2/3 (dois terços) dos Membros 
Titulares e aprovação de 3/ 4 ( tres quartos) 
de todos os seus membros. 

Art. 22.0 
....- Em caso de dissolucão o 

patrimônio da SIDOS, satisfeitos o~ ~eus 
compromissos, será doado a instituição cul
tural de objetivos afins. 

CAPITULO X 
Disposições finais 

Art. 23.0 
- Os casos omissos serão re

solvidos pelo Conselho Diretor. 
Art. 24 .0 

- Os presentes Estatutos en
tram em vigor na data de sua aprovação pela 
sessão dos Membros Titulares. 

Art. 25. 0 
- Os sócios não responderão, 

nem mesmo subsidiariamente, pelas obriga
ções sociais de caracter econômico ou finan-
ceiro. 

CAPíTULO XI 
Disposições transitórias 

Art. 1.0 
- A SIDOS elegerá uma Co

missão Execuiva Provisória, logo que à ideia 
de sua fundação ha jam aderido professores 
de pelo menos 1 O (dez) países. 

§ 1.0 
....- Para este fim todos os professo

res inscritos, que serão membros natos do 
Conselho Diretor, enviarão os seus votos 
por escrito aos organizadores da SIDOS .. 

§ 2. 0 
- Os organizadores, apurados os 

votos, farão lavrar uma ata com a votação 
nominal. de que enviarão cópia a todos os 
eleitores. 

Art. 2. 0 
....- Depois de um ano de funcio

namento da SIDOS, a Comissão Executiva 
Provisória convocará uma sessão preparatória 
do Primeiro Congresso Internacional de Di
reito SociaL a qual se realizará na séde pro
visória da SIDOS. com o comparecimento. 
pessoal ou por procuração, ·de pelo menos 
2/ 3 (dois terços) dos membros do Conselho 
Diretor. 

§ 1. 0 
- Na reunião acima será eleita a 

Comissão Executiva definitiva da SIDOS. 
cujo mandato terá a duração de cinco anos . 

§ 2.0 
- Sómente poderão ser procurado

res de membros da SIDOS outros membros 
de igual categoria ou cargo deliberativo ou 
administrativo. 

Art. 3.0 
- Os Concrressos Internacionais 

de Direito Soei a 1 se re~lizarão de 5 (cinco) 
em 5 (cinco) anos, sendo o primeiro deles 
em 1950. em data e local a serem fix ados na 
sessão a que se refere o art. 2. 0

• 

Art. 4. 0 
- A séde provisória da SIDOS 

será no Seminário de Leqislação S.oci'al, 
da Faculd 2de de Direito da Universidade de 
São Paulo, Largo São Francisco- Telefone: 
2-4875. Endereço telegráfico SELESO 
São Pétulo · Brasil. 

Art. 5. 0 
....- Cada membro individual da 

SIDOS contribuirá com a anuidade de U. S . 
'b 5 ,00 e cada membro coletivo com a anui
dade de U. S. $ 25 .00. ou quantias equiva
lentes na moeda corrente no pais séde, pagas 
nntecipadamente , até 31 de janeiro de cada 
nno. 

Art. 6.0 
- A denomina c:ão da Sociedade 

poderá ser mudada na primeira reunião do 
Conselho Diretor. 

São Paulo, março de 1949. 
A. F. CESARINO JUNIOR 

Professor de Legislação Social das Fa
culdades de Direito e de Ciências Econômicas 
da Universidade de São Paulo. Conselheiro 
Emérito do Instituto de Direito Social. Mem
bro Correspondente dos Institutos de Direito 
do Trabalho. das Universidades: N ncional 
do Litoral. de Córdoba, de La Plata, da 
Argentina. e da Academia Mexicana de Di
reito do Trabalho. Presidente Executivo do 
I e II ConÇJressos Brasileiros de Direito So
cial. Membro da I Conferência Interameri· 
cana de Previdência Social. de Santiago do 
Chile. 

NOTA - O aderente deverá enviar un1 resumo biblio
gráfico com todos os seus títulos, sua fottJgra
fia e a anuidade de 1949 . 




