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dêlo As &ubsequentes. 
Chefiou a delegação repre

S':!}tanGc da Faculdade ao 1 
Consr_csso Jurfdico Universi
~ .Brasileiro, efetuado na 
Capilal da Bahia. 

Os aíazere,s inúmeros, aliás, 
que o cargo de Presidente do 
CAF.V Ult proporcionava, nã" 
mod ficaram sua vida como 
aluno aplicado e aplaudido 
pelo Congregação, sendo que, 
ao térmjno do seu fulgurante 
cur:o ~distinguido~~~ 
legas. de turma, em 1936, cp
mo seu orador oficial. 

Justa láurea para aquêle, 
que até hoje domina a orafó
ria, como um dos maiores ora
dores da atualidade brasilei
ra, por sua elegância, clareza, 
"impl:'ovisação e transmissiblll
dade, fatOres logo evidencia
dos por q_ualquer platéia que 
tenha a honra ... de ouvi-lo . 

Em 1937, ' em ~ssão solene, 
foi-lhe concedido o titulo de 
membro bl!'neméribo d<f Cen
tt·o Acadêmico Evariqto da 
Veiga, como justo h-!buto ao 
wu mugn1f!co tr bulho du
rante sua perman~ncia à fren
te daquêle órgão. 

Finalmente, em 1941, a 
inauguração do seu retrato na 
Sede do Centro foi o ato que 
faltava para deflnitlv8Jftente 
selar o reconhecimento das 
outras gestões ao grande Pre
sidente., Geraldo :Baerra de 
Meueut-

Agora. .. ~ ... 
8C!S fatot, tazêmo-lo com jú 
bllo e alegria de tentannoa 
mostrar eoe novos colegas, dl· 
retores e associados, um pou
co do que foi a Presidência 
do CAEV, sob o comando 
dêase homem que é motivo de 

constante orgulho para seua l 
fam1llares, aluno!, amigos, pro- I 
fessõres, juristas e quaisquer 
outros grupos ou classes de 
pessoas que tenham a felici
dade de conhecê-lo. 

Aproveitamos a oportunlda· 
de para cumprimentar os ba
charelandos de 1961 pela felit 
escolha de seu paraninfo, en
tregando tão grande honraria 
ao eminente mestre Dr. Ge
raldo Bezerra de Menezea, quo 
recebeu de seus alunos o re
conhecimento por sua dedica
ção demons~ada durante o 

ano letivo, 
Brevemente, para o pr6xl

.mo ano, se Deus quiser, sere
mos seu aluno, o que se cons
tituirá num das maiores am
bições do nosso curso juridico. 

Esta a nossa homen gero o 
ex-Presidente do CA V, com 

' os votos de que o Senhor To
do Poderoso mantenha bri
lhante e altanclr a estrêla 
que tem guiado seu caminho,' 
repleto de triunfos e realiz.a· 
çõcs. 

(As.) J. C:ama Lima, Pre
sidente do CAEV. 
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DA ACADEMIA CEARENSE DE LEfttAS 

- . r l 
O dr. Geraldo Bezerra de Menezes é possuidor de for

te mentalidade, sendo valiosa e ~splendente a folha de ser· 
viços que há prestado às letras pátrias. 

Membro festejado de várias associações culturais do 
país e do estrangeiro, é êle autor de numerosas obras de 
grande aceitação, algumas das quais focalizando aspectos 
do Direito Trabalhista, de que se há revelado autoridade 
das maiores, tanto que é membro proeminente do Tri
bunal Superior do Trabalho. 

Agora mesmo o eminente jurista e acatado homem de 
letras publicou :a_ Semragca Social J!!L ~. de 295 
pags., através das quais, e~ diferentes capítulos, explanou 
questões do momento e problemas de relevância, todos de 
precípuo interêsse e alta magnitude. 

Dispondo de esmerada cultura e vastos conhecimen
tos de Direito e Sociologia, o dr. Geraldo ' Bezerra de Me · 
nezes tem escrito obras de reconhecida utilidade, dignas 
por certo da atenção dos estudiosos e apreciadores da 
matéria. 

LOnge de se1 escritor insípido e monótono, ocupando
se, como no caso presente, de assuntos de onde ressumbra 
certa aridez, "A Semranca ~ !l!l. Brasil" é obra que a 
gente Jê com especial agrado, uma vez que os temas ven
tilados e as dissertações ali contidas despertam em nosso 
espírito especial deleite. 

Confessamo-nos imensamente agradecidos à gentileza 
do preclaro mestre, pela oferta do seu último e magnífico 
trabalho. 





pinla nos Comen~ári•JS à Constituição. 
Na ol:ra, objeto dêste artigo, o autor demonstra, 

com perspicácia· a Mlação entre o Direito do Trabalho 
e a Segurançc Social. Embora surgissem cpara solu
cionar a chamada questão social, resultante das 
tl'C!nSfonnações impoStas pelo advento da grande in
-júv.ria», ~mbOs Vêm ampliando os seus limites, tor- · 
r..ando se .. mais nítiác-s e inconfundíveis os seus ob
jetivos, mais distintos Os seus critérios de duação. 
:nais tân(;:us os seus liames,. . 

Escri~o com· objetividade e lógica, à luz de atual 
e r:quissima' bibliogr:-~fia. O livro obedece a plano me· 
tódico, com divisões e subdivisões q.ue lhe emprestam 
impressio:>::~ante unidade_ Além de constituir uma fon
·'ie dt1 pe~quiza bem proveitOsa a quantos se interes
sam pelo assunto, é ricO de doutrina e traduz am
plOs conhecimentos . O Professor Giuseppe Chiarelli. 
Juiz da Côrte Constimcional da Itália. jurista de p~ 
i_~o tmivers:ri. já se yronuncióu sôbre !!:i Sicurezza 
sociale nel Brasile•, louvandO-a cper la completezza 
0ell'e$pOSiziOne e pec la vastità dell'informazione 
dothmar;a». o famo~o professor e tratadista Dr. 
Mario de la Cueva. autor de cDerecho Mexioano del 
Trabajo, (2 Tomos, :la. ed., 1954), assim. Se expres
sou sôbre ela Seauridad Social en el · Brasil•: eLo he 
Ieqo ('On el mayor agrado y ha ~i~uevos hO
rizontes que me prop-:-ngo utilizar en mis- leociones y 
en mis ~rabajOS» . 

Registre-se. ainda, a lirmeza dos argumentos com 
que o Ministro Geral Bezerra de Menezes enfrenta um 
pr<fulema cOmplexo e de vital mte.rêsse para a socie
d&.de. Suas cOnsiderações não se prendem ao plãno 
nacional, isto é· não se circunScrevem, úni.camente, à 
nossa legislação e às nossas condições ecOJ.t6micas '3 

sociais, c.Jmo seria de supOr pelo titulo; es·endem-se 
à dou:rir.a e à legislação dos diferentes povos. Dai, a 
riqueza da explanaçfro. às indicações e exempl6s sem. 
conta . 

Na pcxr.e introdutória, constituida de três capi
ulos detóm-se o eructito mestre' nO exalDe do cdireito 
do trabalho e a seg~ança social•; faz uma csintese 
dg segurança social no JP.un40» e focalizp a empol-

. , 
'· 





Freyria. da Faculdade - de Di.reito da Universidade de 
Lille, em França, Diretor do Instituto de Ciências 'So· 
dais do Trabalho, não trepdou em afirmar. com a sua 
incontest~vel autoridade, que c.l.g_SécJlrité ~ JJL 
~·· de Geraldo Bezerra de 'Menezes - cs'inscrit 
dans la !1gne des gra:rlds trai'·és mondiaux de Sécuri
té socia!e et fait ind;scutablement acc<>mplir un pro · 
grés sensJ:>le aux études dOctrinales consacrées au.x 
institutior.s de prévoyance sociale». As nossas auto
ndades TJ.a matéria não têm ;r~gateado aplausos ao 
!ivro. Do conhecido Dz . Mozart Victor Russõmano, 
êste i uízo: :ll Segurança Social ,!!.2 Brasil• é outra 
contribUição sumamente valiosa que o noss'O pais 
passa a creditar a Geraldo Bezerra de Menezes•. 

Entre n6s, é qti'l8e impossível atingir alguém a 
posição t. que chegOu o MinistrO Geraldo Bezerra de 
Menezes pelos caminhos por êle ,frilhados. Maço ain
da· já se notabilizarg pOr seus feitos, sem recorrer ao 
famigerado pistol5o e ao bafejo politicO. Escreveu 

· Euclides da Cunha que, neste pais. quem quer que 
se no~abilise e ultrapasse o marco dos trinta anos fora 
dos tablados da política, predestina-Se ao supliciO , . 
lento e indefinível de acompanhar em vida ao entêr · 
":'O pobre de sua própria imortalidade. Observe-se 
que o Jamoso autor de .. Os Sertões» tambémfugiu 
aos efeitos desua sentença . 

Precisamos elevar, quanto possível. Os nossos 
homens capazeS• principalmente os pr fessôres. que 
responde!:l pela nossa formaçãO universitária pois o 
mestre, c0mo afirmou Rui, abaixo de Deus, é o árb\
tro do p .nvir . 

DJABIO DO POVO 

Niterói, Quar.tcde:ra, 23 de Agôstô de 1961 













-
ducidas en eL régimen del Brasil por la Constitución del anlN}J46.~ 

La exposición, bien comentada en cada punto, confirma la vmtf~ón del autor Y cons
tituye un aporte meritorio a nuestros est·udios". 

Agora, Bezerra de Meneses vem de nos brindar com ·~SEGURANÇA SOCIAL NO 
BRAS.lL", que se compôe de uma INTRODL!ÇAO e três capítulos : I - DIREITO DO 
TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL; li- SINTESE DA SEGURANÇA NO MUNDO; e 
III- PLENO EMPR~GO. . 

É esta obra, sem favor, o que de melhor se escreveu, em nosso país, sôbre o apai
xonante assunto. Nela, o autor com clareza e profundidade, não se linúta a comentar o 
que já se fez no campo da segurança social no Brasil e no mundo, mas, ainda - e 
nisso está o seu maior mérito, sugere, concita, apresenta idéias, oferece soluções. 

Ao interpretar disposições legais atinentes à disciplina, ·não o faz com o açoda
mento e a superficialidade tão do feitio dos escritores patrícios, mas, com maestria, pro
cura fixar-lhes o exato sentido, gerando, principalmente, trabalho de crítica construtiva, 
pondO em evidência o contigcnte de sua reconhecida experi, ncia pessoal de intérprete 
do Dilcito e dos proulemas socais. 

Sonte-sc, lendo-se ~ SEGURAN(.!A ~OCIAL N.Q BRASIL"', o inconformismo do au
tor diante das falhas do sistema em nossa pátria e em todo o mundo; identificamos o 
seu anseio de melhores dias para a humanidade J nseg~tra. 

Em "DUAS PALAV~AS" , à guiza de prefácio, expõe a diretriz: "ltipert, em sua obra 
"As fôrças criadoras do Direito", vindo a lume em 1955, friza êste aspecto: o Direito 
transforma em regras jurídicas deverAs de justü;a c caridade em relação ao próximo. 
E Del Vecchio, jurista filósofo, empresta-lhe relêvo especial: "O dever de trabalhar eiP 
beneficio da comunidade e os deveres que :=e relacionam r::om a assistência e previdên-

'; 









-obras de Geraldo :8eJ!erra d~ \dfõmos e a posição da Justiça 
Menezes, como para rejubilar-! do Trabalho na Constituição 
me porque não falh~i nos de 1946, publicado no an8 se- 1 
meus prognósticos quando lhe I guinte ao da promulgação da 
~tevi uma- influência decisi.:. Carta Magna, prestou exco~len
·a na formação das ~as ge- te contribuição à ex.':!gese de 
~-~ ~~~ muitos textos constitucionais. 1 

sentir através da cátedra, da I O Ministro Geraldo Be:;;o.::rra de 
Menezes fôra o último presi- l 
d.<:!nte do Conselho Nacional do j 
Traalho e o autor - e.sta é 

tribuna, dos livros 'i! de sua 
I exemplar atuação como Juiz 
1 da mais alta Cô'rte Trabalhis-
ta do país. o uma das suas granC:~s glória ~ 

Nesta oportunidade, não me -do projleto convertitlo no De
volto para o professor em par- ereto-lei n.O 9.979, d'e setembro 
ticular, para o orador ou o co.n- de 1946, que deu à Justiça do 

1 
fe~encista, nem para o Minis- Trabalho s u a organização 
tro do Tribunal Superior do atual. Estava, naqu~le tempo, 
Trabalho, - volta-m~ para o presidindo ao Tribunal S~
escritor, e, principalmente, rior do Trabalho. Estas cir
para o autor festejado d.~ ot<ras cunstâncias o :.:npeliram à rea
da maior repercussão no cam- lização dê u;" estudo aprofun
po jurídico-social, e que con- dado sô:Jre o tema. 
quistou renome no Brasil e no Em "Dout;-inJ. ~ L-ll!
estrangeiro. .~ 112. Trabalho", livro de 

Assinalo uma nota digna de idéias, 1\'!Velou estar em dia 
registro: a oportunidade com I com as correntes modernas do 
que são lançados os livros de 1 pensamento social, mostrando 
Geraldo Bezerra de M\'lnezes. I as orignes e os rumos doutri- o 

"Políti-::a Sindical Brasllei- I nários do novo ramo do direi- I 
!!:.' (Livraria Educadora, Rio, t. 1!:ste serviço inestimá~l foi I 
1942), com que o autor estreou ressaltado, unânimemente, pe- 1 
nas letras jurídicas, tese de li- la crítica. 
vr-~ docência de Direito do Tra- Quando se escre\"\'lt' a histó-, 
balho, serviu ao esclarecimo':!n- ria do Direito do Trabalho no 
to de pontos fundamentais e Brasil, terá destaque especial 
controvertidos do nosso direito 1 o papel que r~pres.entou em 1 -

sindical. Daí, a fórma acolhe- 4 nossa doutrina a sua obra I 

dora por que foi reco~bido. "Dissídios Coletivos J!2, Imll.!- j 
'.:!, Justiça ~Trabalho _ ~·. cuja primeira edição da- j 

§!!a significacão l!i< história ta de 1949; a segunda, de 1951; 
Jurídica~ so-::1al.!!2_ Brasil", es- 1 a terceira, muito ampliada, 
tudo magnífico sôbre os pró- I co ror título "Dissidios ~ 



Y2.§. .!!2 Trabalho ~Direito .!!!l, págs. XV-XXIX). 
Q!:m", de 1957 (Editora Bor- ':Q..Dip;ito Jl2. Tl'abalho.!!! 
sol). Como assinalaram os Constituição Brasileira ~·. , 
doutos professôres Cezarino 1.1ü§:', e i a te~e que o guin,dou I 
Júnior e Mozart Victor Russo- 1 à cátedra <\~ Direito do. Tra
mano, êste livro de Geraldo 1 balho da Faculdade de Direito 
Bez-zrra de Menezes contribuiu, 

1

1 t:a UniY.ersidade Federal do Es-1 
decisivament.e, para que se fir- tado do Rio de Janeiro, com I 
masse no Supr~mo Tribunal dhtinção conferida por todos 

1 
Federal, onde ~·Jm sido muitas os examinadol•Zs, fato singular 
yêzes citado, a jurisprudência nos anais universitários. . 1 

. 1 
em favor do ,poder normativo Problemas novos, de •inter-. . 1 
da Justiça do Trabalho. pretação dos preceitos consti7l 

Numa extensa apreciação tucionais, foram enfrentados 
de;;ta obra, publicada na maior 

1 
pelo sen o jurídico C:·z Geraldo 1 

' t revista con~·zmporãnea sôbre o Bezerra de Menezes, o que lhe 
assunto, "IL DIRp:TQ ~ va~.~u aplausos autorizauos de 
LAVORO", de Roma, 1951, pã- constituin~·zs como Nereu Ra
ginas 36-46, sob o título suges- mos, Herme Lima, Adroaldo ' 

j tivo "Contributi brasiliani alla Mesquita da Costa, além da, ci- l 
dottrina. dei confliti collettivi tação e louvores do Minisu·o 
di la voro" Riccardo Richard, o 

i ' versidad.e de Pávia, na Itália, 
Eduardo Espinola, do Professo~· 
\\raldemar Ferreira, () M!r;i ,
tro Cândido Motta Filho, do .5 'i escre\•Zu que o livro "Dissídios 

·- Coletivos do Trabalho", de Ge
~ ralJo Bezerra de Mznezes, 
; "rico de Nferências doutriná
:(! rias, é cara(!terizado pela cons- :bra de <nraltlo Bezerra d.e 

tante reocu a ~ão cin- Menezes: "Sempre enc.ontrel 
consagrado pr~~~sor da Uni;. , no autor de "Direito do Traba
dir o fato jurídlCO ão fato so- 1 lho na Co-nstituição Braslleira 
cial . Êle vi!>a a d.'~monstrar 1 de 1946" _ o jurista, o estu

l c~mo a sent~n~a n~rmatlva do dioso e 0 escritor, aquêle que 

l
sLSt~ma, br~slleiro e uma con- d-a há muito vem honrando a 
diçao t;os l·zmp.os e um fruto cultura nacional". 
da maturidade .do- Direito do F Dá-nos, agora, Geraldo Be
Trabalho, que se coloca como :zerra de Menezes o primeiro I el.':!mento lmportantissimo na livro que se •edita no Brasil sô-

1 
evolução do próprio Dheito" bre ·~Segurança ~. I 
(0 e3tuuo do Prof. Riccardo Não se trata, advirta-se logo, 
Richard está publicado ~~ 

1 
de questão de polícia . .. En-

1 obra de G·zraldo Bezerra a quanto a questão social foi 
guisa de prefácio à 3.a ed ", considerada uma simpLes "ques 





vocação, aos problemas sociais, 
com perfeito .conheclm~nto 

das exigências do Esta-do mo
derno, só um espírito perspi
caz e de visão lúcida como o 
de Geraldo Be2terra de Mene-

Acabava de registrar estas 
impressões, quando tive ciên
"cia da moção aprovada na As
sembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro de aplauso à 
obra de Geraldo Bezerra de 

zes, poderia propiciar-nos um Men-ezes. Para que o leitor ve-
1uvro metódico e admirável sô- ja que não m.e excedi nos elo
bre .um tema de tanta resso - gios ao livro e ao seu eminen-
nância social -a pela primeira 
vez focalizado em seu conjun-· 
to no Brasil. 

Livros como êste precisavam 
ser amplamente divulgados e 
.conhecidos. t: uma arma po
derosíssima contra os céticos, 
contra os que não crêm nas 

i conquistas sociais atravé§ doa 

I 
iniciativas salutares e pacífi
cas. É um antídoto, digamos 
assim, à pregação de métodos 
I suversivos, que qifundem o 

I 
ódio e nada ·constróem. 

Parabéns ao Ministro Geral
do Bezerra doa Menezes por 
mais .~sta admirável contri
buição à paz oocial, de que 
tanto necessita o Brasil . 

te autor, transcrevo, a 91:!guir, 
o referido documento, firma
do por todos os deputados pre
sentes à sessão de 5 de junho 
d·a 1961: 

"Os signatários da presente 
Moção congratulam-se com o 
culto Professor e íntegro Mi
nistro Geraldo Bezerra de Me
nezes pela publicação de seu 
notável livro ':.1 SEGURANÇA 
SOCIAL 1'!Q. BRASIL" (Had
dad Editor - Rio, 1961), obra 
de singular valor histórico e 
doutrinário que, esgotando a 
matéria, em estilo terso e con
ciso, surge, no .cenário biblio
gráfico espacializado, por seu 
conteúdo e por sua forma, co
mo um autêntico clássico". 

TRIBUNA OONÇALENSE 

' 16/'7/1961. 






